




 8 ای سس هم هر یار
 | هک دینک لایخ هن نیاو «دشبایان راشتنازور نامهرد ام زورون هرامش

 ه رام یمئاد یاههدنناوخ نامهزا یکیمهامش دوخ دیاش«تسا یئاتسدوخو فیرعت
 هننکیم نفلتامهب اههدنناوخ بلغا ... دیروایب تسدب ارنآ دیاهتسناوتنهک دیشاب
 امهک دننکیم روصت اهنآ ًادج ؛دیاهدرکن شتنم ذورون صوصخم یهرامش |رچهک
 لاحهبات تا نجف قاینشا یاهتنم نامیارب نیاو*میاهتشادن دیع هدامش
 زورون مرام هباثم هب یثهرامش ش وخرمع لاس هدزناش لوط دوو" امکینص هراتس

 نسیا.دسر-: شورفهب امامت راشتنا تسخن زور نامهردهک تساهتشادن ۸
 تباشنآ شورف هک هنوکنامه -تشادناوارف ناهاوخ هکنآزا رظنفرص هدامش
 ام ارچ هک دن دود ض رتعم اههدنن اوخ زا یثهدع ۱ تشادمه یدایز نافل اخم ته رک

 امنیس هراتس هک دنتسا وخیم اهنیاو مياهدرک پاچار یناریا یاههشیپرثه ریواصت
 ریواصت باچ و یجراخ بل اطمی همجرت وجردهب طقف دوخ هشیمه شور لثم

 یلو هدیدنسپ رایسب تسا یرظن « هتبلا : دزرو تردابم یناریاریغ یاههشیپرنه
 هب دنمقالع مه یهورگ هلجم هک دننادیم ام زیزع یاههدنناوخ زا هتسد نیاایآ
 تساجنیمهرد لکشه هلحمكي یا رب املسم ؟ دراد ار ملیفو یناریا هشیپ سه
 زینامودنک رارقرب دوخ هدنناوخ زا هتسدودنیا یهقیلس نیت ین ذاوت دن | وتب هک

 اققحم هک میاهدرک عورش شیپ یهدامش زا نزاوتنیا ماجنا یارب ادیششوک
 یهدنناوخیارب دشوکیم امهلجم . دروآ میهاوختسدب نآ ذاار بولطم یهجیتن
 هنیمذ نامهرد یریواصتوبل اطم دوخینا ریا ریغ یاههشیپ رتهو ملیف هب دنمقالع
 ردتنوشخ» و«زک اه»و «كاکچیه» .تسه «نولدنل آ» دینیبیمهک ) دروایب داوگ
 قوذ قباطم ینارپ یهشیپ رثهو ملیف هبدنمقالع یهدنناوخ یارب و (تسه «امنیس
 زا هلحء صوصخمهک یکابید ییواصتو دشاب وکتفک و هبحاصم نامدوخهقیلسو

 هتبلا (هزامشنیمهرد نازورف مناخ بلطموسکعنآ یهنومن) دوشیم هتفرگ اهنآ
 ظقح الماک یلخاد بل اطم یداقتنا یهبنجهک میاهتفگن هدی دان مه | رهتکن نیا

 رتهب یامنیس كسب تفقرشیپ یاب هتکمم دحاتهک تسنیا دصق « ورنیاذاو دوشب
 زا شخب مادک هب دنمقالعهک دیسر ون ودیسیوش نامی ارباد ناتدوخدب اقع. ميشاباشوک
 ناتهتساوخقب اطمات دیهاوخیمیسکعو بلطم عونهچو دیتسهام یهناگ ود یاهشخب
 هفیلستی اضر :نآ ودنکیمن لایت درعشینار فدهكي و ها ركي ون لاس رد هلجم.مینک لمع

 .دیشاد هتشادیرای امابمهامشء فدهنیا هب ندیسرهاررد...تساشی وخناگ نناوخ

 : دلج یود

 نوا هنل ۲

 یثهبحاصم نیرتمماجو نیرتلماک :
 و بوبحم هشیپ رنه نسیا اب لاحبات هک
 هدامش نیا دد «هتف رگ تروص دادعتسارپ

 .درذگیم نات رظن زا

 : دلج تش

 ناذورف

 نیادد یئانثتسا  هزاخ بلطمو ریواصت

 (یددان ریما :زااهسکع) .دینیب یمهدامش

 : ورب ود ری وصت

 یزیلان ریو

 مری
 یدون زی ورپ

 :زایتما بحاص

 نایتسلاگ پ

 یناداشتناتکرش : شان

 هتفه یخوش
 «هیکرت هب نی ریاسو ناشوک رتکدو هیقاثیماقآ ترفاسمردنا»

ِ [ 5 ۸ ۰ 

 دودحم تیلوئسماپ امنیس هداتس
 : تک رشلم اع ری دم

 یلبلب -

 لاید ٩۵ اهب
 ۶۵۸ هرامم مهد زن اعقلات)

 نیذدورف متسیب هبنشداهچ
 قودنص : یتسپسددآ

 ۳۳۰۳ یتسپ
 ناگدنسب ون یاروش نفلت

۳۳۵۰۹۶۵ 

 روصم پاچ , زا پاج
 ون رازهل۷- تنک هارراهچ

 یرهاوج : زا دوارگ



 اهنیسهمان ژ ر
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 0 تستر آ ینیما نیما

 بارخهیامرس:( !نادرگ داک ۱ 2 ۳ و دی ۱ د هک و هد
 (!هدننک هیپت دشخب) نک ك 1 یاج و ر»

 ۲۱ ینطو یامنسیکند مات أ 1 لاس

 اقآ ان ع) ان عن ال عن ات اعت ات تل ات اتآ اه اه ان اه ات ات ات اه اه ان ات انا اه ان ان ان اهن ال اهل اه اهن ان کا حر
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 امنسهمان 9 ز

 اه تن اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هک اه اه اه اه اه ها2

 راصق تاملک

 نا رگیددنکیم هدافتسا سه زا

 . دهاوخب

 رفولین
 سکسدب دجلاسردمرادمیمصت

 . مهدب هئا رایدیدج

 الایهس
 ریو «اهدژاهکنت»یاهملیف

 راکبوخ لیلدنیاب «هتشون نامسآ
 زا رگید مدرم هک دناهدرکن

 .دن |هدشهتسخنازورف من اخسکس

 یئانب یدوپ
 .ددادناتساد نم یاهملیف

 ددو دمآ وا.تسین یسک «رادوک»

 جن ی دهید وک تک یطیحم
 یقطنمنمملیف .نیلبقتسم تسددادار

 .مسی ونیماجک ردمنکیم کف نم.تسا
 «بوخملیفكيیاربویرانسكي»
 ردهک تسا كيدزن ردقن امههطبار

 ینیمزرس هدننک صخشم زیچچیه اهن آ
 .درادندوجو

 داذخ رفنودب رف

 : الیهس

 ]۳ اه اق اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اق ه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هه هه اه هه اه ها2

 نایکیچاخلئ وماسهک روطن

 تسایل اسودیکی ار یرسک یامنیس

 (دشامنیس .رتاگت زادعب هک یتدمزآ ینعی)

 و مينادیم نا رهت بوخ یاهامنیس وزج
 رگید بوخ اتبسنیاهامنیسنیب | ردوخیاج

 و بسک زا رظنف رص اعقاو و,تساهدرک زاب

 یتقوشوخیاجهک دراد ندرک تمدخ لایخ
 یدایزمودتسد یاهملیف امنیس نیا .تسا

 تفریم ناشن درکن داک هب ید ای زدیما هک ار

 ینیلف «مین وتشه» لذم تسا هداد شیامن

 دوببوخ هچ یلو ینوینوتنآ «بش» ایو
 «مد زی ونمرون »یاهملیفنآ دیعهم ان رب ردهک

 هک («یشاب"لوضف» و «شورفریش») ار
 شیامنشدوخ لوقب نایمردزورکی روطب

 نیت تنادین : مرمر
 مدرم دایز "لابقتسا دیاش تسیچ باختنا
 سیلسهلب ودونمرونیرارکت تافزخزمزآ
 بک 92 ادعا فا لعاع (۰)۱ یراق
 امتیس بخاص هسب دن وادخ هک میراودیما

 زا شراکات هیامرف تیانع یرتشیب ریص

 شفقدئالاب هیاینیع نیگاپ یلبق عطس
 ۱ تسودرذه مدرم شک شیپ

 ؟ دند رک هچ دیع «نادنم رنه»

 !دیشا رتار«یبیصم» ستسانخیت اب :تاورش ریمآ

 !دیکم «قامس» :یئانب یدوپ

 !دوب «بونج» :یزی رپ ورسخ

 !دشمه «هدننک هیهت» :تسد نیدز

 ادوب «یتیسویداد ایرتهفاک»وت :نایکیچاخ

 !تشاد «میژر»

 ! دوب «داتفرگ» :یتشهب ایرث

 !درکیم برچار «شنابز» :یحاید هاتسا

 ۱ دوبلاس «هقوذآ[» لابند :هیقاثیم اقآ

 اعآ اعا عن اهل اهن اعن از اهن اهن از اهن عن اه اهن اهن اهل اهن اهن اهل اه اهل اهل اعآ ان اهل اهل اهن اهن اهن اهن اهل عن اهل ها اهل اهن [ع0 عزا

 ] فدص تلمد

 لاحب ات اممدرمهک میدرک یمرکف هشیمه
 یسرافهبیلصا نابز هلبود عونهمه عماس

 كنفج زا ناششوگ و مشچرگید دن اهدوب
 اتلقاالو تسا هدشرپ اهرولب ود ات

 [] دوب دنهاوخ روخلد اهنآ بدا زا یتدم

 ۰ ضیوعت زا دایز الثم میدوب دهاش هکاریز

 1 كامن رتمک هک سیئو] یرج یادصرولب ود

 1 ملیفهکنیا عج تست یضادان دزی رم

 نامهدیقعو دمآ هدرپ یور«اهزبس هالکد

 ميديدتريح اب هک ارچ دادرییغت یلکار
 ون یو مت هی ق نقا
 ودیسررس داظتنا هک نامز نآ ات دنتسه

 جریا یاقآ ایوگ) نیو ناج لدب
 و تفگ «هلالا هل ال» كلي (!رادتسود

 هدنخهک اعقاو . تفر اوهب تعامج هدنخ

 [5] مينکيمنضررعا رنتفگ «هلالاهل ال»تساداد
 یلیخژابیلو !تسداد هدنخ مدرم هدنخ
 01 «مکیلعوم» زا لقادحهک میدش لاحشوخ

 ۳۳ اعرع یکی یتوقتاا ملاک دو
 1 یگید«ودازودل ا»ردراب دا امآ ۰. دوبن

 [*] (یلبقرولبود هن)رولب ودو یسراف هلب ود
 اردوخ حالطصاب و دن |هتشاذگ مامت تاب

 تروص ناشیاه هزمو دن |هدزرخآ میس

 ینعی ناشنادکمن زا یتحارب فدص كمن

 نانک اسهک یئاهفرحو دزیریم ناشن اهدزآ
 دوگد»و «اهب رعدوگ »و «یشکر خ هلاچ»

 شتفگ زابو ندینشزا «هنوخ گكروبن ز

 !دیآ یم ناپزب دن راد مرش

 [*][][*] [ع] [*] اهآ 0[ [ه) ها اعآ

 [۲۰) [*) اهل اع) اع] اع) اع] [ع]

 رخآ هک ميديمهفیم دوب بوخ هچ
 یاهدافتسا هج دراد یئنسح هچ راک نیا

 ملیف ملاعزا ار یچاشامت هکنیازجدراد

 نان امرهق یلصا تشرسو دنک یسم جراخ

 هزیگنا حالطصابو دب اییسرییغت ملیف
 نارازهامالاو ه دن امیم هدیش ود یلصا

 زذایشان هک ار اهفرح نا زا ات رازمه

 ردتساهرولب ود یمومعو عیسو تامولعم

 ؟دراددوس هچ شدونشزاب . ميونشیمزور
 ملیف ناگدننک هلب ود یا ادخ ارامش

 تنم امربو دیئايب ناتنمادب امتسد

 !دینک كلمن یب اراهملیف یمک و دی راذگب

 ۱۵۷ !هل اال ...اب ناشرس هک نیل وئسم
 یبارهس اخر

 ا] اع] [ع] اعز اه اع) [اع) اهل ۱ [2] [) 2

 هارد اهدا ها زد اهاه|هاها



 جچ .  .زیاوجهرود نیل واناگ دن رد
 ۱ ۳۴۸« یتالطب هکتس وگ 

 زا یهورگ رظنامب هسلاس ره ميتفرگ میمصت مهام,راکسا فورعم نیاوج شخپ اب نامزمه

 مسارمیطو باختناار راس یاه «نی رتهب » ۲ ینطو یتشوگب | یامتیسراک ردن ا تسدنا رظن بحاص

 «ریتقهن اخهوهق» ردردب هدزیسرهظ لاسمایصاخمسا یمروظنم نیمههب .مینک یفرعم مومعب یصوصخم

 یو او دوخزیاوج «یئالطبوکتشوگ » ناگدنربء ءار | هب یگ دیسر نه و دش یهو

 دنعشاد تفایردیشاب ذوب اقآ بک اداتسا

 نیایادها من زا ودیما !دن دومرف لیمیشرافس تشوگبمآ یزیدتكي نی رضاح 0 نآ زاسپ

 هدش قبوشت رتشیب اهنآ هلیسوتیدد و دراذگ یقابنادنمرتهردار بولطمریث ات (۱) كيلبمس هزیاج

 1؟ دن رادهضرعرا زاببیرت یتشوگب ] یاهملیف هدنب آ لاسردو

 : لاسدرم هشیپ رنه نیرتهب : لاس نزهشیپ رنهنی رتهب :لاسهدننک هیهت نی رتهب : لاسنادرگ داکنب رتهب
 نبدرف نازورف ناشوک رتکد یمساب تامایس

 : لاس تسی رانسنب رتهب : لاسدادربملیفنر رتهب :هب «ون وچ وک بوکتش وگهزیاج :هبصوصخم«بوکتشوگ »هزناج

 ما رمیک رتک د یلاخ قوا ورهچونم یتشهباب رت



 داغننا

 تیلوب 9 زتیپ رتیپ

 ۳ظاا۲ / 69و

 كينادرگ رب ردتسا یبوخهب رجت «زتییرتیپ یهتخاسنی رخ آ
 ذا لیق ,یسیلگنا نادرگ راک نیا زا - ملیف هب یهاک آ راکناتساد

 دید «تقوم» هنب مونوم ینزگتا قع5 ق کو -هتیلوب»
 كن ابیاهل وپلماح یلیبوموتا هبدربتسدفارطارد شن اتساد هک مدوب
 و «دربتسد» ) هباشمراثآ هب راکشآ تهابشابدوب یملیفو دزیمرود

 نیازاشیپ-یث امنیسوعبرس یژاتن وموتخادرپ ابیل و (الثم «نیلت اق»
 العمهلمجزا) هتخ اسیث اتدنچیسیلگن |تلبسیاهملیف « زتیب» اب وگ مهملیف

 «تیلوب» ,لاحرههب (ه ریغو دراچی رفیلک یاقآ «ین اتسب اتتالیطعت»

 نما رملیف .تسوا یصصخت هنیمز ردیو لماک هب رجتنیل وا تفگ دوشیم
 .. دوشیهزاغآ ریوطت نیتسعتننامهاب عقاورد ناتساد .ماهدیدراب ود

 دیلک هک ژاتیت روهظاب نامزمهسناکسزاناوعیمن هن ًافساعم لواداب رد

 دن وشیمهداتسرف وگ اکیشهب یهورگ .ددوآ ردرس_هتفهن نآ ردناتساد

 لحمو تفددراو هورگ نیا .دنن اسنب لدق هب ادیمان «سارین اج» 5

 زاوا لیبوموتا اب شردارب كامک هب یویل و دنوشيم «یناج: تماقا

 ریاسشیپو ین اقوف یهقبط هب «نآ زادعب .واردارب .دزیرکیم هکلهم
 هک یثهطوت رد اراهنآ نظ ءوس هکنآیب ددرکیمزاب ناراکعب انج

 ش وخقوف امعالطا هب اتفلت «یناج»ردآرب «سیمش :دووولا رب ,هتخب ر

 اهارجامنی |یهمه .تساهدشورب ورتسکشابناشتیروم ام هک دن اسریم

 هک یئابیز رایسبمرفاب اههتشون و دوشیمرا زگ رب ملیفیاههتشون ریذرد

 نیسحت نای اشكي زومیهآرمههب .ددنب یهشقن ری واصت رب فعاضمتروصهب

 .دژاسیماقل |یب وخهب ار وگ اکیشرهشرفستآ ودومن «نیرفیشول ال»
 نس یابیز رهش زا یمومعریوصت اب ,ژاتیتزادعب «ناتساد

 ۰ ساریناج » ار دوخ هک یدرمداب نیا .دوشیم لابند وکسیسن رف

 دارا لاسعا زا هدرتپ ات دداد 0[ وب یکم هیتماخشم

 هاجدرم -«زرملاچ» ,روظنم نیمههب ودرادرب ناراکتیانج یاکیدنس

 بدوشهتسب اشیتسپ دادهدهعانس یهدنب تاب اخعن ارددشوک یمهک یبلط

 هدنیآ تیقفوم یارب هاگ داد رد دهاشنیا تافارتعازا هعقنک نیت

 هاگ آ راک «تیل وب كن ارف» ذا«زرمل اچ» .دریب ارهدافتسا تیاهن ش وخ

 لیکشتو هدنیآ تعاسلهچات ار«یناج» تظفاحم اتدهاوخیم نت

 سیل ومعم یهاگ آ راکتیرومام كي ابیرقت .دریکب هدهعهب هاگداد
 ود ؛یلبق یتیبشیپنودب؛ مود ینابهگن یهلحرمرد یل و دریگیم

 رهو دنوشیمدراو« ساریناج» تماقالحمرد لتهقات |هب راکعی انج

 دنهدیمرارق هلولگ كيلشدروم ار_«یناج» مهوظف احممه - صخشود

 لمع زا دعب «یناج», دن امیمهجیتن یب «تیل وب»ششوک . دن زیرگ یمو
 زادنامن مامتانشتیرومام هکنآیارب «تیلوب»و دریمیمیحارج

 یسک هکنآ یبار یودسجو دزرویم یراددوخ «یناج» کرم یاشفا

 . دزاس یءجداخ ناتسرامیب زا دوش هجوتم

 یدجرایسب یمهاگ آ راکپیت رد «تیل وب »«ناتساد یاجنیاات

 هک ,دنکیم یگددنز شیوخ یدرجمنامت راپآ رد هک ,دوشیم یفرعم
 تاقواهک .دوشیم «کگنتسام» لیبوموتاراوس هک ,دشوپیم كيش

 ًفرص هکنآیپ ددوآیمرسهب شیابیزیهقوشعمرانک رداردوخ تغا رف

 . دشیدنایب وا ابیگیاوخمهو یسنجلئاسمهب
 دنتسم یهبنجات هتشادلوذبمیدایز ششوک نینچمههب «زتیی»

 نیادد «ریخا یرتسگناگیاهملیف فالخرب .دهدب ملیفهب یناتساد

 . دهدیم خر یتسیل ائد ابیرقت یرفسمتآ و طیحمرد میاقوبلغا ملیف

 تساهدش هعفرگیزابهب طیحم تایصوصخ و رهشیاضف امومع الثم

 رد صوصخب و (هریغو هاگ دورف «ناتسرامیب ءاههفاک ء, اهناب ایخ)

 یهطوحمرد ار لتق یههحص ادمعت نادرگ راک ,ناتساد یاهتناسناکس

 یعقاو یهبنج هک هداد بیترت یروطوکسیسن رفنس هاگ دورفیلخاد
 یهنحصیاشامت زاهاگ دورف رد تو یفاتفنویسک آر ودنیاذادشاب هتشاد

 .تسایقا رغا ریغو یقیقح هداعا قو «لعق

 ددین اتسدامیب یاهورهارو اهقاتارد «ناتساد بیقعت نیل وا

 یاهومابتسا یدرمهلقاع .راکتی انج .دریذپیمتروص وکسیسن یفنس
 حورجم «سادیناج» ژایرادید یارب رهاظب هک نترب ینارابو دیفس
 نیا.دهنیم ناتسرامیب یهطوحمهب مدق .وا نتشکیارب نطابرد و

 ندشیرتسب لحمراکتیانج هک _ناوجرتک دكب یشوهزیت اب سناکس

 هرظتنمریغیدروخرب رد راتسرپكي غیجو _دسرپیموازا ار«یناج»

 دد«تیلوب» .تسایصاخ سن اپسوسو كيرتن ]یواح .راکتیانج نیااب
 سس تشهاد ناتس دامیبیعرف یاهورهارو اهارسرس راکتیانج بقاعت
 زا و دتفایمن هتیلوب» مادهب راکتیانج ,روصتفالخ رب و دراگیم

 دریگیم تروصتقدو ذاجیا تیاهنرد , زیرگ نیا .دزیرگییم هکلهم

 سیسو « قاتاین اقوف هچب ردزا ارواین اراب نداتفایادص ادتىآ امو

 یاهاپ یادص هلصافالب و مينکيم سحادص نیاهبار «تیلوب» هجوت

 هب «تیلوب» تروص تکرحدعبو میونشیم رارف لاحرد اریدرم
 رتشیب رد اییرقت - ارراکتیانجعیرس ندشدر و شرانک یهرجنپ فرط

 ی هدافتسا و عیدب یهویش نیا « دید » ملیف یا سناکس

 .تساهدیپ راک هبار شیاهتک اراک تک رحو نیبدود تک رح زا اجب

 دن راد میمصت راکتیانجودهک تسایئاج .ملیفناجیهرپ بیقعت نیمود
 تسایعقوم ,بقاعتسناکس نیا عورش ...دننک تسینهب ساد «تیلوب»

 و دوریم شا هناخهب شیوخ گنتسام اب لومعم قباطم. «تیل وب »هک

 اتهدادرارقیروط لومعمذا یتنیئاپیردق ارنیب دود «زتیی»دابنیا

 یگشیمهیداعتلاحزا ارنآ ودشخیب هنحصنیاهب یکیت امارد یهبنج

 ودیهلیسوهب تساسیلپ کكیبیقعت رابنیا ,بیقعت .دروایب نورسیب

 «ورماک» نی داوسار راکتب انجود ام ؛سناکسنیا یادتبارد راکتی انج

 زا یکی «دعب یسک هناو دننک یمار «تیل وب »بیقعت دصق هک مینیب یه

 اهراکتی انج,بیقعت نی لوطرد.دوشیمرادومن هنکممیاههویشنی رتیل اع
 یارب وجتسجرد هاگنآ و دننکیم مگار«تیلوب» لماح لیبوموتا
 لیب وموتا یولج هنیئ آ رب یتابیژرایسب موز تک رحنیب رود واسفای

 الاح:دوشیم نایامننآ رد «تیلوب»گنتسام ناهگان و دنک یماهن

 ۳ تساهدادیجراکشهب | ر شدوخیاج راکش

 یسلو دشاب ملیف یناجیه جوا , سناکس نیا هک دسریمرظتب
 هطوحم رد راکتیانجو سیلپ یئاهن رارفو بیقعت , هیماتتخا سناکس
 فا مینک دیدرت رظن نیاددات درادیماو ارام , هاگدورف تسیپ

 دارفو نیرگ و اهن آ یپددیپ تک رحزین و اهتج شرغ زا «زتیی» اب

 یریظن یبینوفمس « هاگ دورفیبآ و زمرق یاهغارچرون یه اهنیب زا
 . تسا هدرک قلخ ناجیهزا

 مذاول و ءایشا زا «زتیی» .تساراشرس ابی تاظحل زا ملیف

 ناشن هاگتسد یادصذا : تسا هدرک یناشخرد یاههدافتسا ینیشام

 یئوتفهلت نیشام زا . گرم مد رد رامیبكی بلق نابیض یهدنهد
 فیدرزا « دهد ناشن سیلپهب ارراکعی انج یعقا وهرهچ تنما دارق هک

 هاگتسد زاو , سیلپ یاه لیبوموتا گنرخرس نزكمشچ یاهغارچ

 !دوریمشک یثهمانزور « درادندرخ لوپنوچ«تیل وب »هک یکیتاموتا
 ملیف ردیساسحاو كيتن امور یاههنحص شیامن یارب یششوک «زتیی»

 تا هن اقشاعو یتاساسحا یاههبنج دقاف ملیف یلک روطب ۰ هدرکن

 یور مهراذک رد وا هنهرب همینیهقوشعمو «تیلوب» هک یتق و میتيبیم
 دات تک دنک یمیزاب یروط ار هنحص «نتیب» «دن |هدیب | وخ تخت

 «لاحنیااب . درادن دوجو شرزانک رد تف و تساهتت قاتا رب تیل وب

 ۰ ینذدول [نوخ دسج یاشامت زا سپ وا هق وشعم ار هبنج نیمه

 زا هکدیوکیمو دوشیم روآ دایرازهزین رانک ینوریب سناکسكيرد
 هخاشاب , هتفگ نیا ردقچو...تسارازیب یمحریب و تنوشخ همه نیا

 هدی ایم قیمعو هناقداط رظنب ؛ دوشیم هدید كرتخد تسدردهک یلک

 یرون زیورپ
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 . تسا «ادیردنیا , هل 8

 -۳۴۴٩۱رد - شیپنرفعب زتسرد

 هراتس هر ثرویهاتپ ر

 دننام جی اعملیف ای . دوب ین اعج

 رهظم« !دلیک » و «یودورب هکلم»

 وب تکی کت یخ
 اعلیف نیارد بلغاوا 16 ۵ن فایم

 نیگنا سوه شیبو مک یزرطب
 روطنیا شان وسررپدوچ دیصق ریم

 هدن اسرناباپب ار یملیف ذورما ود ود

 ی رب وصت نیا 5ِ اههب رگ هدام» مانب

 تماا نفت هییشت تساهاف نآ زا

 نامنار دول ۳ نیم رج احمها

 ص م یا 2 طّمف دا 3 ر هزاب ده دم

 یور رد هتشذگ نیجب ک اعمال اح

 لمعوتا اتب یاری و ::.درادهدرپ

 دا اک ده نه احش

 حتفار «باتفآ» نان آ

 نیگنا تفکشعا رجءامنیا.. :دندرک

 .دتن ادیم همهاز

 یرفن ۱۶۷ هتسد كتاب سا ررد

 ۱۵۳۱ لاسرد رازیپوکسیسارف

 مد تعم كينيااد .درک حتفازورپ

 فلش کگ رزب یروتاریما لب وَ

 تكاينکت یرت رب بیت رتنیاب و تفای

 تابع لامب نارکتات یئایورا

 ماتب ینیل کگنیوریا ملیف .درک

 و یارجام«باتف | یتنطلس راکش»

 .دیوگیمزاب ارروهشم هسامح

 نیذپانندعمورپ نامزنآ رد

 اهاکنیا.دوب «باتفآ نیمزرس» والط

 ودندوبتسرب باتفآنآ نانکاس

 نیرت میدق نیا نایئاپ ورا نو
 هرا رد شدوجو و تفریمرامشت

 دناوتیمنیا طایترا لیلد کی رمآ

 ابیخی رات یداعریغ همقا و هک دشاب

 هراقودنیا طابت رایزور ساتثنیمز

 حت اف رانیپ شقن .دیرب مهزا ار

 نییچلک انهک تسا اشت ارث ادهدععب

 ؛.تسا یزایمهرگیدناگشیپ ردهزا

 یهوثمور» )كانيتيا ودران ول :لثم

 ۳ رمالپ نقتسد نک « (یل هریف زملیف

 .تکنفن رک لکیاه

 نادرگ راک نامگ رب دب رگنبا 8

 لگد زادعب درادناکما ؟د وشیم

 شیت اکیرمآ ملیف نیمود «سوتک اک

 یلمعار دوخین اهدپ یوزرآ نیا

 اب کگنیل رت ذیاموا نطومه .دنک

 قفومیب اسح شا هناروسجیاعملیف

 تسایتاساسحا هی رگنیایلو هدش

 نادنچهکنیا لثم اهت راتجروحنیا و

 . تسین شرظندروم

 نیلکاژ یگدیرب كند 8

 یلیخ «هاگ آ راک» ملیفزد هسیب

 :دیوگیمشد وخ .دوب هد رک رظن بلج

 و دوبنم كرزب ملیف نیل وانوچ»
 یزاب هدامنآ نونک او «مدیس رتیه

 دد هک دوشیم «هاگ دورف» ملیف رد

 دادراب دادن امهم كب شقننآ

 :دب وگیه.دنکیه یزابار امییاوه

 رادن امهم تلد راتف ردیاب اهنت هن»

 دی اب نآ ربهوالعهکلب مریگندایار

 من ادب مها ر نتشس ] دادن امهم رادفر

 .«تسا یرگیدزیچ یلکبهک

 اهراکهچ نان همقل كي یاب

 ۱ درک دی اب

 دوش رهاظ اهملیف رد نخل دوب هدشن

 یزاب یارب یکلاس ۴۹ رد الاح

 اجک هب هتشرف «هتشرف» ملیف رد

 ار شا هدیقع هدشرضأح «میوریم

 .دنک ضوع

 نولد نلآ , رکید هلب 8
 ودن وملب لبناژ «ددنک هیهت

 ار

 ملیف رد شدوخ یزایمه نا ودعب

 یسن درگ راکب «وتیرپساو نوب راک»

 . تسا هدرک مادختسا «یرداژ

 یلیخ زا اهن[ نده یزابمهرکف

 زا دعب اماتشاد دوجو شیپ تقو

 «ویدزا یدرم» رد ودن وملبیزاب

 «هایس هلال» رد نولدنل آ یزابو

 یلیخار ودن وملب لپ ناز تیقفوم

 تسودودنیب نایرجنیاو دربالاب

 هکشا ات تخادن |هلصاف یزابمه

 دد نول دنل آ ی#+ددیپ یاهتیقفوم

 «تسودعطظفاح ادخ», «یثاروماس»

 و تخادنا شیپ اروا «ختسا» و

 هتبل دی ایب رانک رتتحار تششخاوت

 دوبن هک هلص اف؛تسین راک رد ترکد اق ر

 هوالعب دين ایه هاررتهب یتقافر

 دد ودنوملبلپ ناژ دسنیوگیم

 مامتكنسنانچ «یپیسیسیک ری »

 عورش تواهامرد یتقو هک هتشاذگ

 الماک ودره تازایتما دشنک راکب

 .دوب دهاوخ یواسم

 ار شیاهوم یرناکنوش 8

 رادهدهعاتهدزوآ رد یئالط كن رهب

 رد هک «خسرداچ» ملیفرد یشقن

 « دوره نی دودیولج ای] اعیا

 یو

 دن اب زمیج هک دسیم نظند

 دانک ار ه:شذگ هویش یلکب قیاس

 .دش اب هتشاذگ

 ادواگاتسوک دیدج ملیف 8

 ها نف نوک" اسب ینانود نادرگ راک

 . دوب داظتنا دروم رایسب هقالع ار

 یواکجنک داجیا 7, ملیف مسا دوخ

 هپوک »نوچ یثاهملیف اب وا .درکیم
 یثهژداح» : نارعهتدد )«نیلت اق

 تردق «یدایز درم » و(«نرترد

 و هثداح,ناجیه داجیارد اردوخ

 ملیفنیا . دادناشن یناسنا مارد

 نادرگ راکدوخ ونرپماس ژرژ طسوت

 ز یلیسا وهدن زراوروهشمباتک یورزا

 هک جْوف ان ود هدنسب ون وکیلیساو

 «د ربیهس هسن آف رد دیعین لاحب

 . تسا هدش شابعقا

 عیاقولحم ,تسیک عقاورد

 «خرسدداج» ردیرن 6 نوش 8

 دراودوونآ وج ونموبن لب 8

 «نتلیماهیدیل یاهقشع» ۱



 نامه زا تادرگ راک ؟ تساجک رد

 ملیف یادتبا یاههتشون نمض لوا
 : دنکيم مالعا هن امصخ

 ۰ یعقاو یاهحا رج ام اب یتهاجش

 تسینیقافتا هدن زاب هدرمصاخشا

 هن ور ره 2

 نتسناد یارب «تسا یدمعالماک و

 دوشیمظفلت «یز»هک - 7, هکشا

 ینعم «تسا هدن وا لو ان و ردو

 دایب .تسیفاک « تیک - دهه

 هم هام ۲۲ هبنشراهچ <: میدوآ

 سیکاریمال كينولاس درد ۴
 هدنشامتو نه هاگشن اد داگسا

 روتوم كياب ینیچ یاهتارک ومد

 دعب زور هسو دنکیمفداصت هخرچ

 تعاسدص زا دسب ناتسرامین رد

 یسدزاب نمض .دراپسیمناجیشوهیب
 هلاعق تلآاب دوشم مولعم هثسج

 وردن اپ اپ .تساهدیس رلعقب یتیگشس

 سیئد سیلن اماراک نیفلاخم نبهر
 لتقنیا «یقالخ|لوئسم» | رسلحم

 . درامشیم
 نآرسف|یضعب هج و:مینیگنستیل وگسم

 ددگیم یرهدادناژ ماقمیلاع

 تالیکشت سیئ رقافت اب نان آ زانتود

 هدناوخ همک احمهب یتسار تسد

 درگ نم كي وافگشهرس كلی .دن وتیه

 دن وشیملتق رد تک ارش مهتهامسر

 و دوشیماپب اذصو نس

 یاههدننار .دندرگیم هتسشن زاب و
 لاس هدزای هب یلهخرچ هس روت وم

 دن وشیم موکحمنادن ز لاستشهو

 نان وی ردیم اظنیاتدوک دعب داهن رد

 هتسشن زاب سفا جنپ زا!دش ماحنا

 لغاشمب و دش تیثیح هداعاهراب ود

 زد ها تو دوخ

 ارجامنیا ادواگ اتسوک ملیف

 لابند كيدزنزا تناماوتقدب ار

 نزن ندرک وگ زاب یارد- شف

 جایتحا نادرگ راکنردم یدژارت

 تشادیل وا زار-ط ناگشیپ شههب

 هیوک» رد هک ) ناتن وموبا نوچ

 هن ریا(دوب هدرکیزاب مه «نیلتاق
 « ناینیت نرت یئول ناژ ؛ شایاپ
 همهو و تد نتدنچو نرپ اژ

 رد هک دندوب فقاو رما نیارب

 و دننکیمن یزاب یداع یملیق
 نیرتهب زادیاب هک تسا یرثا نیا

 یناسنا تقیقحو دوجو تمنق

 . دن راذگن هیام نآ رد شی وخ

 ملیفرد اتهسد وی دوتب و 8
 نومیس را یود زا « نامهم »

 انا ووجوون اوج دلیت ولک ,راووب ود
 . دهدیم تک رشار :وکمیش

 - رپوس »هیسرملشیم 8
 یک تشه ملیفرد یوسنارف«داتسا

 هک ایلاتیا و هسنارف وناتسلگن ازا

 هیهت « نوتلیماهیدیل یاهقشع» زا

 هنفسوگ درادار یلصالر دوشیپم

 هن اقشاعیاها رجام زادعب هک ینارچ

 «یدیل»د ناونعبحاصتیقاعرایس

 شیب ملیف نیا ردهیسرملشییم .
 قاشع «كيل رن [ »یاهملیف مامت زا

 : دراد ماک انوتخبشوخ
 تك. تالكي . رادهعرزمتي

 تایورسفا كي «رادکن اب تي« شاقن

 نوتلیماه یدیل اما.یرادای رددرل

 دش

 ینعی تشادگ رب قشعكي طقف
 یناوجیسفایتقو هک نوسلنسا روح

 هکنآ یب و دروخررب وا اب دوب
 یرتخد بحاصوا زا دوشب ش_سمه

 نایتسی رسک طسوت ملیف نیا ۱ سس

 تاذاومب و دوشیم هتخاس دلار

 ریش نوسلن یگ دن زن اقث اعیاههنحص
 داگل افارتدربن وناتسلگن |یثایرد

 . دی ًایم هدرپ یورب زین
 فشک زاک ورب ود پیلیف 8

 لاحشوخالماک «هصمخم»ملیف رددوخ

 یناملآ نلک تیاه خاخ , تا

 شاهدنزرس و توا رطاب یئابیزاب
 تاژاب یملیفدداروا تسا لیامو
 ملیفسا .دنک یزایمهودن وماب لپ
 هیضق ارهاظ اما تسینمولعمزوده
 دنا وتیمیتسمماگنههک تسا یدرم

 ۰ دنا وخب ارصاخشا کف

 یاربالاح هک نموین لد 8

 دزمتسد رالدنویلیم كيیملیف ره
 ملیف تیقف ومزا دهد 3 رکبه

 هب شیپ.ذا شیب «لشار , لشار»
 دب وگییم.تسا هدشلب امتهین ادرگ راک

 یمنهک یئاهویدوت-ازا یروطنیا

 تادرک راک ناونعب اروا دنتسا وخ

 یارنب :دریگیم ماقتنا تنیذپب
 .تساهدش ید رگیدمهندشنامیشو

 نادرگ راکنا وتعب شرسمهووا هژات

 جنپوهاجنپ طقف مهای هشيپرتهو
 دنتشا دعقوت رالدرا زه

 یایورتسام ولچرام 8
 ددتک شناوارف دیدرت زادعب هک

 هتف رپ ذپا رناب زیسیلکن | یاهملیف
 اهسامل ۱»مامت | زادعب كنيا؛دود

 رد یزاب و ندنل رد «هن احبص یارب

 یربهدتحت مرردیئاکی رم آ ملیف کی
 یوان ادیفها رمهو اکیسدوی روتی و

0۵ 1۳6 60[ 
 ملیف نادرگ راک .تسا هد رک عورشار

 لگشوخكي شی زابمهو نمد وب ناج
 «ول تیاویلیب»مانب یسیلگناروب وم
 تا

 یمداک آوضءلوین اپ لس رام 8
 هو ملتف هدزناش هدنزاسو هسنارف

 نیل وا امنیسزایرودلاسهدراهچ زا
 رهشردار «مردامرصق» یاههنحص

 نیبدود یولج شیوخ هاگداز

 یاهلگدج رد رنفشنیلکن | رف 8
 این ایسا رد «یژووهس » دول [فزب

 .دزاسیمار«نوت اپ»ملیف یاههنحص

 یکینوت اپلا رن ژتشذگ رس )یف نیا
 نآرس نیت زابجل و؟نیرت ورکت زا

 نر لر تساووف اهجمودتدجیم اظن

 هدهمب تاکسایسجرج ار نوتاپ
 . دراد

 ملیف رد وکیر-ذ:اربود 8
 ار یدرمناتساد ؟قشعردیمس وم)

 مطق شاهتوشعماب هک دیوگیمزاب

 هتسویپ شرسمه هبو هدرک هطبار
 دوخ هق وشعه یشک دوخ نو 2 یلو

 یی و و را گامجعل و9 اتو

 . دنیبیم وری ور یثهرظتنم

 یملیف لورباش دولک 8
 ناویحدراذگب» ماننتخاس دهاوخ

 .هن ورلشیم تک رشاب «دریمب
 شایملیف رد نناعهژو 8

 «ینورد هروهل د»یعون هک تیمشنآژ

 یارجام :درک دهاوختک رش فتا

 دهاوخیمهدش تمیق رهب هک یدرم

 .دنک شومارف ار شرسمهیتشز

 د 6
4 

 دو ذورب هثر ویها
 اب

 اثدویه

 ۰... دو رم

 ۳ رک
 ۱ «یذ»دد ساباب دن ربا



 هب « هد تضوعادخ

 هب مه وجتسم هنم

 ۱ ه لی هدروخ



 ۱9۳ رو
 ّ س

 ناد رگ راک ش و

 . یدون یاقآ
 ۹ دودح ) متفهلاسصوصخم«رامشرد

 یاقآ 0۳۳۷ هرامش هلحمرد شو

 هک لاوتسنیا باوج رد نایک ج و 3

 ناشیا.«دیآ یمناتشوخیئ اهنادرگ راک هچزا

 هب نم لاوحانیا مامت اب »:دن دوب هدومیق
 نینچمهو لاکچیهدرفل | نوچین ان ادگ راک 2

 هجوتلب اقهتکن «مدنمقالع .. .و نا زاک الا ۰
 هک دندوب هدرک هفاضازبن نایاپرد هکنیا

 یسراف ملیفهک لاسجنپ تدم زاد یب هل اشنآ 5

 یصاخ مرفیارادوتفرگ دوخهب یئوروگلفو
 یناریانادرگ راک نی رتهب نم تقوت آ دواقش 8

 جنپ اهنت هن  !درک مهاوخ یف رعمامشپمهآ ر
 نیازالاسهدكيدزن هک نودک اهکلب ؛لاس
 ناشدوخدهعهب زونهناشیا ,درذ# 9

 و هدرک ی ۳۹۹ تسا نکمم . دن اهدرکت اف و

 نیا رتدوز هچرهناشیا هک دینک شهاوخ
 اتدننک یفرعم اریناریانادرگ داک نی رتهب

 !میساتشیا روا
 (نامرک) [ .دومحم ِ

 « نید د سم یاقآ

 زان امیلسدجسمرد امنیسنادنمقالع

 تدادازاریااب

 یعامتجا تامدخ و تاحی رفت هرادآتاهاقم 9

 شیامن یاضاقت قطانم ردتفن تک رش
 و كنهرف ترازوهب قلعتمی اهملیفید | تعت
 .هتسکش نوتس ,لافس «سدقم دوگ )نه
 یدادعت و دن رادار (هریغو دازهب یگدنز

 وتشخ»:یصخشتاسسومهب قلعتم یاهملیف
 هناخ», «دیشمج تخت ردشوایس» .«هنیئآ

 هل اسهدرد.«مناخوهآ صوش»و «تسا هایس
 رد یسرافمل یف ادب |ملیف ودیکی زجب هتشافگ 1

 یدفمراک و یرگ رک یاه اتیس
 .تسا هدشن هدادشی امن تفن تو روش

 ارتحا اب

 دذآ نیشون یلعلادبع

 دابنشپ جت ۰ 8۵ ۵
 ۴ یمارگ ریب درس

 نیا هب یدایذزیاهلاسو متسه امشیسهداکس

 یا-هتف رشید دهاشوماهتف رک وخ هلحم

 هبمآه» - سد ۳۹۵۹ تخاتشها رو نآ ایز 1

 واهداقتنا مدیدن درومیب ظ اجل نیمه

 مرظنب هکاریگ رزبو كچوک تاداهتشیپ
 . مسیونبمبوبحم هلجمیارپ دس

 هدن زومآ بلاطم ظاحل زا هلجم (1

 س . سس هب همان

 كيمرظنب یلوتسایتغ رایس یرنهو

 لماکدقن هتفهرسه دی اب لماک ی امنیسهلجم
 راهچای هسلقاالنیاو دشاب هتشاد ملیف

 . دشاب هحفص

 «نرق یرنه یاهملیف نیرتهب ۳۲
 یاهملیف ابناگنناوخات بای همادا

 و«متفهرمهم » نوچ ناهج یرنهفگ رزب
 .دن وشانشآ هریغو« توکس»

 یسرافبلاطم ظاحل زاهلجم(۳

 منکیم لای یلو هتق را دومه
 . دنک یم طارفا یمک

 یقیسوم ميناديم هک روطنامه(۴

 هیرشن درد دیابسپتسین امنیسزا حراخ
 .درک مهكي زوملاحب یرکف دوخیث امنیس

 رایس امنیسهراتس یاهسکع۵

 صشیب وتسایرارکتبلغاو هدشیل ومع»

 شل ولک ار زا دلج تشپوور یاهسکع

 : تسا ترگ رامنآ ایو

 یمشم تا داهنشیپ نیا هک مراودیما

 .هلحمیگشیمهرادتسود .دوشعقأ و رمث

 روپ یتسا وخ دوعسم

۱۳ ۳ 
 ۰ یرونیاقآ

 نمودیراد یسد اف بلطمهمهنیاا رچ

 هتشادن بلطم یسر اف ملیف هب عج ارهک میوگیمن

 الثم ارچدایزردقنیا میوگیم هکلب دیشاب
 الماک « دنتفگیمنخساهسکع رگ ۱» تمسق

 عجاردیتسن اوتیمنآ یاجب .تسایدوخیب

 . دیسیونب یرتشیب بلطم كاکچیه هب
 .دیشابقفوم هشيمه لثم هک مرا ودیمآ

 ها قنات قاوو رپ یاههدتناوخزا کت
 م - نسوس

 «نازورفاب
 < نیزعریبد رس

 میتسا وخیم ۰ دیریذپب ارام مالس

 3و اچ
 . میتسین قفاومنازویفمن اخهب یرایدنفسا

 رددحهچ اتهماننیا هک دینادیم چیه ایآ

 یمنسک چیه ؟تساهتشاذگ رثا ام هیحور

 .دریگب ارنامپوبحمهشیپ نهیولجدن | وت
 یتقو تساییز دایسو قوذا_بنازورف

 نآ دی آ یمهدرپیور تر دا زا یملیف

 ظفحرا بو خ ات میفیب نر رب اتو

 ارروسجمناخنیا همان دیاین امش ؟ میوش
 هراتس كيرگم .دیدرک یم پاچهلجمرد
 ناگ راتسطقف؟درادن ساسحاو بلقین اریا

 ؟ دنشاب یسکس هنناوتیمیجراخ

 (تشد) راکبحاصهلعشو دیشرف

 (هاشن امرک) یمسره دمحا یاقآ

 ؛ اش رک ذ دروه یاهملیف یاهنادرگ راک

 (رلیهروترآ) «كوربوت» , (نام ینوتنآ) «دیس لا»
 هلحم هکنیازا. (یورهل مرتفاونه) «هظحل هب هظدا » و

 . میلاحشوخ «دیاهدیدنسپ ار

 یلیلخ هللالضف یاقآ

 نوش تکرشابب یملیف ۰ لباقتم مالسزا هعب
 مین ادیمیل و دیآیمن ناهدای تاکسا نودروگ و یرناک

 یزابمه«هیمنا زاتشیپ» ردرکیب یلنتسا اب یرناک نوش
 . میدا نکساپس امش محارمزا . دوب

 شوهم مناخ
 یگیدهرامشدنچات امتحار « سنی یور»سکع

 دلج یور ميهدیمن لوق یلو دید دیهاوخ هلجمرد

 و فطل ناتدوخ هلحم هب دحنیاات هکنیازا .دشاب

 . مین ونممو لاحشوخ ,دیرادتبحم

 یمطاف ارهز مناخ

 هسب ید هب ری دهلحم هکنیازا میفساتم مهام

 ميتس»ششوک رد شیپ یتدم زایل و دیسریم ناتسرهش

 نونک |هلجمدی رخیارب :

 یئاباب یاقآ مقردام یمئاد یگدنیامن هب دیناوتیم
 مونک فرطرب ار هصیقن ند ۱

 . دیئامرفهعجارم

 یهاشن امد وسمیظعو یدافصدواد ناباقآ

 نید»یآرب جت کت امش فطل راهظازا

 دیس و هتبهان ایبملک" سردآهب دین | وت یم «نیت دام

 دن امبمه «دوویرمکتنوم» سکعو(یسیلگن اهب هتبلا)
 .تیقف ومیوژرآ اب .یضتقمعق ومیارب

 فوب رتمد ترگ رام هزیشود

 حل یور هعشانتک لا ار «ورافایم» یتکتع

 یملیف دیراذگب -مشچب هراب ودمه لاسما ومیاهدرک پاچ
 !دوشهتشاذگ شی امش واذا

 (ذاوها) یمهدا هلالضف یاقآ

 یتساوخردهدامشهسهکنیایآرب دوشضرع -1

 جنپو لهچغلبم یتسیاب ددرگ لاسرارتدوزهچرهنات
 سروآ هب(دذک یمن یقرف)هدشن لطاب ربمتاپ هچو لاید
 .دی رادلاسراهلحم

 و تسا یوسنارف الصا هشيپرته نیا -۲
 مسا نیتالفورحو دوشیم هدناوخ «فیزرت نارول»

 .دوشیمهتشون روطنیا«ددرگ یا

 میهاوخ هار هراب ود مهار «گرزب یابد کا و

 ! تخادنا
 (نامیلس دجسم) ناب رهاط نیسح یاقآ

 یلامعبانج تبحم و فطل زا : نیزع تسود
 ۳ و مینک یم هشت هن امیمص

 "*[وامشتسد- .دزاسمها یف ارامش رطاخ تب اضویشهزایرتج

 . میراشفیمدودزا



 ردمنهج » ددنس؛ وداسمیل 8

 «مادآ سون بقا

 ثیسخدر«هدزاود » 8

 «نیادنلاونس دزب نود

 کر
 هک تسایملیف است نیو

 . دوچو نآ یرهاظ ینعمب تنوشخ

 ۱ رییغتاب .دشاب هتشادت

 هک یثهژات لکش اب ؛رصاعم یاهعیتت

 . نی تن وشخ ,هتف رگ شدوخ هب بی

 . توریبیگشیمه مرفو هولجنآ زا
 ی هتشگ ینوک رک دیعون راچدوهدمآ

 : ؟ووآ وفات دصق ءعوس زا دعب

 . ناچ» اکیرمآ یروهمج تسایر
 ۱ ۵خررط نیا .«یدنک
 ۲ ۱ رک ادیپ عویش اهزاسمایف

 یستعجف  رتشیک ۹-جره هک دشیم
 هدخاسرت یتسبداسو رت نشخ اهملیف

 ۳  یچاشامتعقوت هک دوب نآ تلعودن وش

 ۰ یاههنحص ندیداب زود هب زور
 رتالاب ورتشیب زیمآ تنوشخ لومعم
 تفوشخدابرف هک یئاجات تفریم
 4شب ر ناهج یاهروشک یهمه رد

 ۰ ندرک هتخر زا شیپ دیاش .دیناود
 ۱ یلیخ مدرم ۰ امنیسدد تنوشخ
 وا ههحص هتشاد تسود رتشیب

 امک لینک اشامت مارآ و كيتناموز

  حوضوهب مهیمیدق یاهملیف هکنیا
  ژورما یلو (دهدیم ناشنار نیا
 درادلیم یچاشامت هک دسر ییم رظغ,

 رانک رد زوردن آ یل وج ندیدیاجب
 زا وا لاحرد یئهیتیالاب هچب یتشم
 یثآرب هب هک دنیببادیدرع.یناوخ

 هدش خادوس خاروس هلولک رابک ر
 نیامهدباش !دتلغیمرد نوخردو

 یگنه ًام» یعون مهرانک رد .ود

 شدب یچاشامت ۳3 هو سین داحیا
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 رورسوداش هنحص كيزادعبدي ایمن
 ۰ یتسیداس یهنحص كي رظان 9
 .دشاب نشخ و هن امحرید

 یثهطبار هشيمه هک تفگ دیاب

 رد تنوشخو ینهرد تنوشخ نیب
 یدیدرت .تساهتشاددوجو عامتجا

 م6هیشخب یتسی اب تنوشخ هک تسین
 راکشآ دومن و دیآ باسح هب رتهزا
 هک یثهععاجرد . امیگ دن ز ردنآ

 یبوخب .مينکيم یگ دن ز نآ ردام
 المکارنآ تاریثاتو تسا دوهشم
 هس یردق رگاا ۰ میتکتیه ساسحا

 هک میوشیم هجوتم میدرگ رب بقع
 ۳ و ناسمز رد مسیداسو تنوشخ

 زا رتدیدشدایسب هتشذگ یاهنارود

 تفگ یتسیاب ایآ .تساهدوب ورم
 ۱ 5 وشح هتک تسا ره نیا

 یخساپ هراب نیارد ؟ دنآزورپیم
 ۱ تساملسم هچن | .داد ناوتیمن طاق
 ۳ ونلوون «ناعاقن رثک اهکنیا
  کگدزب ناسیون همانشیامنو ٍلرعش



 یهتحص هیدوایب دایب ) دن اه و

 یادش هک ار «ول رام» گرم

 رج ار اتیورت ماع لدقایو هتشو 3

 نیمه «لاحرههب ( رموه دان

 ندمآ دوجوب رد هک تسا نشور ردق

 و یعامتجا لئاسماملسه 3 و 3

 1 .تساهتشاد یثهدمعلر یخی رات ۳

 نیا داتساوخ دوخ مدرم یفرط
 و دنتسه نشخ یاههدیدپ هنوگ 9

 اد مهمه هک روطن امه - ملیف 3

 .تسا تراجت یعون .نیچ رهزآلبق 9

 دا یلئاسم هب زورما زاسملیفكي 1

 اتساخ سم رادجوتویگم

 نیمه یاریار ملیفوا ودنشاب

 هکماکنشه.ورنیازا .دزاشقط ۶ :

 لیامتم یچاشامت درک یاس

 «بیقعت»دد ودناربنول رام نآهب .تسا مسیداسو تفوشخ هب
 یتسیاب رجاتكيهک ارچدرو ًایهیور

 رهرب مدقمار شیوخ یداه عن
 هنمرتهكي ,هتبل ا.دن ادب گید زوچ

 دوخ لآ هدیا زرط هب ار تنوشخ

 - زاسملیف یهقیلس قبل ۱

 .دنکیم ریوصت امنیس هدرپ یود

 وتف وشخ دشوکیم زی

 دنمیشهكي رظن زا دن اب

 یل وتسا روآ رفنتتن ولخ .قداص

 تم ء ابی زوقشع .تقیقحرویفتت نیا

 را . تسزیگنارب ساسحا یبوخب 1
 ِ اما .دربیم هلمح تنوقخ هب

 ادتب |قیمعوقیقد یدیدوتخادرپ

 دوجوس یچاشامت رد یفاک ریثاست

 و سوه هبارنآ سپم + درو ایم

 2 ها یک" تشن یییما

 «2)ل وش رود رک » 8

 ی

۳ 

 لیدبت كوش هب هاگنآ و توهش
 هب هک تسا لاحنیارد .دزاسیم
 زایساسحانامه مهوا ملیفیچاشامت

 . شدوخ هک دهدیم تسد تنوشخ

 لود ینهمتن وشخ هک ماگشه نا 2

 یرگید تروصارجاه , فهدب

 دداو سکس . دریگیه دوش ٩

 زرطب نیلتاق مک مک و دوشیم هیضق
 شیوخیاهراکش ینشودو یرهاظ

 دنشکیم و دن زادنایم ماد هب ار

 ای و یقمع هکنآیب -تفوذت و

 دنک داجیا یچاشامت رد یساسحا 1

 بلجیارب دوشیم یثهلیسو افرص
 مایفهب یهاگن .یچاشامتیرهاظرظن

 ملیفصوصخب ,ریخایرتسگتاگیاه
 «دیالک وین اب»زا دیلقت هب هک یئاح 4

 رگا . دنزادن ایب دناهدش هتخا

 ص

 ۳ نت
4 

 «سفقددین »8

 تسدب .تیقفوسم دين
 نآ تنوشخرطاخ, هن نیا هروآ

 هک دوب یتنوشخ هکلپ «دوب "
 ناهار و برس ۹ 3



 ۲ ر ۷۲

 سکچیهیا رب (دیالک وین اب» زا لبق
 دوب یفاک ملیفكي نیمه . دوبن زیچچیه
 نیعدد .دنکشبیص ین اهجیداختفا هک
 .دش یصاخیگن ان ذ رهظمهب لیدبت لاح
 عقاو ددیگن ا ذرهظم نیا تشپ ؟ارچ
 رگن وسف تیفیک و . تسا هتفهن ین زهچ

 هتسن | و یعقا وتافص هچ شاهدنیب رف و

 ؟دهدب واب

 تاقالمار «یوان ادیف»یتقو

 ارا هزیچنیا متساوخیم مدرک
 هک دراد ترهش دوویل اهرد .من ادب

 دووتسا لسماک «هراتسدض»كيوا

 هراتسقوف زا مهیلماک هن ومن لاحنیبع

 یداع یاههقح . تسا نردم

 دهاوخیمن و دنکیمدرارشاهفرح

 دنیذپ ارنآ یاهتسزا كيچيه

 نیاذا یزنیکناتفگشزرطب یلو

 هرهبیدادرارق ریغ ارهاظراتفر

 الصا دنکیم مالعا الثه . دریگیم

 شیارسب اهفرحنیآ وتسین یسکس

 یاهبوژینیم.اسا تنین حرطم
 یناشن هک دشوپیم هاتوک یلیخ

 نیرتیسکس ءزج شیاهقاس دهد

 ۰ تسادوویل اه یاهقاس

 سا ررادمدددی وگیمروطنیمه

 یاههجیتن و هدش دل وتمیدجل |
 دریگیم نآ زاروجاوروج هدیچیپ

 علاط هب هک دیا نف ایم هن ادیقیب دعب

۳۸ 

 و.ددادین اوارف نیب عل اط ناتسود

 روهشم«هراتس_دض» نیایروطنیا

 . تسا هدشرادل وپو

 ریظن یتداسح اب نینچمه
 دروصرد ناطلس هاتف تداسح

 شیصوصخ یگ دن زدوخ یایسمرح
 هکن رود مرحم ان یاههاگن زا ار

 دزادن ایم الایار اههن اش

 اهیچهمان زوردی را ذگب»:دیوگیهو

 نارگید هراب رد ار ناشاههصق

 ۰ درادیم

 یزاب زومرم روجنیا« دنسیونب
 ودنکیم رتیوج ار نا راگن ربخ

 ردا ریرتشیب تاحفصتبسن نامهب
 میرزا ور مچ اه
 نیاهک دروخمسق دوشیمن و

 هک دنادیم بوخ شدوخهب وجعا
 عقاورد . دشدهاوخ نیمه هحیتن

 . درو ایمرد «یزابوب راک ات رگ»
 احن آ ردهک ین را ویویدوتسارد

 نا زاک ایلا رثا « دادرارق ۳( ملیف

 ۵ ب۲
 هدرک داجیا یثاهب داتف رک ملیفنیا
 كي تساوخیمنازاک الا. تسا
 «یف» دنک یدرادربملیف تخل هنحص
 ..دیزرو تفلاخم کف نیا اب

 تتمار كلي هک یرتخد لثمتسرد هک تساقافت ایورزآود رادن هدیقعیثیب

 دنادیمن و هدمآ ایروتکیو هدودزا
 نا زاک- هدشضوعزورما تایقالخا
 درک دارصا تفرنرد نادیمزآ

 رخآ درک یثعن اقودادجرخب تسایس
 دارق» رد: دن دیسریثهحل اصههب رس

 «یوان ادیف»مادن |نایچاشامت «داد

 دن |هد-یدلاحب ات هچن آ زا شیب! ر

 هیواز زا ملیقیسل و. دی ددنهآ وخ

 هچن آ زا شیب هنک هدش هتف رگ یئاه
 واایآ .تساهدننک اقلا دهدیمناشن

 دوشیمعنام هک دراد ی هدقع اعقا و

 سکعل اب ایدهدناشن نایرعاردوخ

 باسحب هک تسا یثهناک ریزتعدب
 یلاوئسنیا ؟تشاذگ دیاب تاغیلبت

 صشخدنیاهداب رد یسک ره هک تسا
 زورسا.. دنکیمدوخزا هدنبیرف

 اهرتخد هک تسنیارب هدعاق رگید

 نیب دود یولج یساورد وریب
 ردیزاب یتلاجخاب. دن وشیمتخل
 یوان ادیف نگتد هرایکب ندروآ

 ار شندوب داددارق فل اخمراهتشا

 . درو ایم دایب
 یل ودشاب هراتسدها وخیمن وا

 یزاب اکیرمآ زا جراخ رد یتقو

 ولچدام اب هک یتقولثهدنک یم
 «ناقشاعنارود»رد ینایورتسام

 دنکیهدب یخ ردقن آ «درکیمیزاب
 ماسرسجرا خم دیاب یناپمک هک

 هک دژادرپب راب هفاضا یاربیروآ

 مهیعقوتم مسدوسااب هراتس چیه

 هب اون آ هزاجا یتحا رب دنا وتیمن

 واابآ ؛دوج و نیا اب .دهدب شدوخ

 هکن آی ب تسا شدوخ هداسروط»

 تدوروآ رد یزاب هشیدن اردچیه

 ؛ دراداعداروطنی | هک شدوخ؛دشاب

 نا وگی زاب تیقف ومدنیوگیم-
 ترد یمهاگ .دنکیم ضاوَسعا و

 هایتشا مح تاقوارتشیب اما تسا

 دنشارکید نیا عقاو ددم تسا

 روهشم دایز صاخشا درومرد هک
 . دسدهدیم شور رییغت هدش

 راتفر نامهامشابرگید ناتیاقفر
 سکچیهرگید . دندادن اد قباس

 قباس لثم امشاب نانفارطا نا

 نیمه دوشیم ثعاب نیمه . تسین
 . هیاهدش ضوع امش دننک لایخ

 دوشیم داحیایصاخ عنام ناهگ ان

 ۱۳ نیت هشیس یا روزا ار مدآ

 .دشنیبد ی هدنهد

 رد فورعم ناکشیپرته _ت

 . هثدزنابز ندرک دیرخ دایز

 . «شیادآ مزاول دیرخ صوصخب
 ...دشاب نذ فرطرگا



 نیوناج و زکاه 8

 « ووا رب وی د » 8

 « درز باوخ : 35

 هزات و یندناوخ شدوخ عون رد

 كرزب زاسملیف نیایهداب رد

۱ 
 كيهک یفطل ریدقتو تخانش

 هتسد ودیارب «نک اهدراوه» رثا

 ..تسیئاس تاک درادضاحشاژا

 نادنمقالع وناوریپ هورگ یکی

 ورادیرگیدو «امنیسودهباک »هلحم

 هک هلجمنیاقباس نیدقتنمیهتسد
 .دن را دلاغتشایزاسملیف راک هب كني ا

 بلاج هتکن نوا لوا هتسد یارب

 نامهربععه زاسملیف كي هک تسا

 ناشیاهک ددنسپ هب اد یئاهزیچ

 . یک وش یاههفا) دندنسپیم

 یقلت؛ء دنسپهماع جیهم یاهارجام

 طباور زایئهن اناوج ون و هداس

 حوراساسا هک یئایند رد دارفا

 یثهنادرم یگاهیقتمکح :نآ- رب

 نیادا رفا یارب زاب و -.۰(دنک یه

 «نکاه » هک تسا بلاجلوا هتسد

 دن دنسپ یمن ناشیا هک ار هچنآ

 لثئاسمهب نتخاد رپ ) دن اد دورطم

 تسدویقالخاو یعامتجا «ریطخ»

 1 گر زب و«ین است ا»یاههژوسهب ندز

 ابارزک اه لوا هتسد نیا سد

 مدعو دنسو دروم لئاسمرد دوخ

 دنا اادمههفیلت مهشو> دنسپ

 سا رردهک مود هورگ اما و
 هدنزاس)لوفورتاوسنارف اهنآ

 و( «میژولوژ» و«هب رضدصراهچ»
 اه هب سی راپ »هدن زاس)تویرگاز

 حر اهدراوهدن رادرا رق( «درادقلعت

 هتخانشان اتبسن یئهف رحیگ دن زابار

 كسی ذراب و مسجمرهظم شدوخ
 یگتسب اودق اف ,رظن یب «وركت زاسملیف

 طلسمو ریتعم رایسب و یسایس یاه

 فق وهک یرمعیط هک دنسانشیم

 یسب اتیسن یاههژوسهب نتخادرپ

 ترهش«قوذوترا رحهدرک تیمها

 شیوخ تواضق تحص و رایتعاو

 .تساهد رک ظفحهرا ومه ار

 راک ودرهتو یر و وفورت

 هب نتخادرپ ابامتیسرد ار شیوخ
 عورش«قیمع» و«معهم» یاههژوس

 هسفن یف اهن ] ملیف اما« دناهدرک

 دوجوب «تمظع» و«قمع» رطاخب

 ۲ ... دشاب
 . لئاق باتک دوونیباد « زک اه ءامنیس

 همج رت امش یا رب ارنآ زا یئاهلصف مینا وتب ميداودیهاهک هتشاکن یئ هظحالم

 . تسا هدرک همج رت «یثاودزی ورپ »نام زی زعتسودار رضاح بلط .مینک

 ری درس

 ۱ یامتیس»نیا گیدتدابعب وهده این

 ۱۳۲ ۰۵تعاب هک هدوبن «یناسنا

 ملت روایب سم یزاسملیف یوس

 یاهل اسنیتسحخن زد وتف یک اهدراوح

 یعقوم ؛(۹۲۷٩۱) امنیس هب دورو

 تشادن شیب لاس تي ویسزودههک

 تب درک هکار«قشعریجا» ملیف

 ریات تحت دزیمرود «مهم) هژوس

 و تخاسان رومرثا «باتف آ عولط»
 و هژوس تیمها رطاخب ملیف نیا

 راوقد ایس نیسحت درومشا ینف فطل

 ۲ هک تسالوقدم نک اهزا) فر

 تحتد وزیلیخ مایا نآ رد مدرم»

 نیل وانیا.( «!دنتفنگیهرا رق ریث ات

 زا.دوب نک اهیب رجت ملیفنیرخآ و
 هدوبنآ یویگشیمهیهویشسپنآ

 هجوتلباقریغ اتبسن یناتساد هک

 «حیصیت دوص هبارنآ ودریگبار
 .ن اد رگ رب ملیفهب ذفان و عطاق,هداس

 یئاهنآ درمنیاراثآ نیرتهب
 و قمعوتلاصا زارتمک هک هدوب

 . تروص» )تساهتشادناشن هژوستیمها

 ۱۳۳ شی اهلول کد۰ ۸: ور

 یاه ملیف نیرتدب -(«وواربویر»
 یوسیلب امتهک هدوبیئاهنآ زک اه
 میظ عوریطخو یقالخایاههژوس

 و «كروب نابمهورگد )تساهتشاد

 .( «هنعا یفنیهز رس»

 تان اهب زک اهیدوجوراآ و دوجو
 هک هکیملقتنماریزاسملیف روصت

 هتف رب ذپ تیلضف كي ناونءب اریمانمک

 هک .توافتیب وتسا عضاوتم «تسا

 تسدرد یبوخب اردوخراک باسح

 بد لاسردملیف كي هک .دراد

 " ترارحوندوب سفن هزات ات دزاسیمن
 ره )دشابهدرک ظفحهشیمهار دوخ

 یردقا رراک متیر نیارخاوا دنچ
 ۳ - (تساهدرک زین رتدنک

 | ردوخ هد رپسس و یمیدقنادنمقالع

 ۱ . درادهاگنیضار هشيمه

 ۱ دارفاامفیلکت سپ .بوخ
 میاهدیمهف هک تسیچتابثیب وكاکش



 اه درا وهیسامح یایند زک اه دراوه یسامح یایند زک اهدراوه یسامح یابند زک اه درا وه یسامح

 یداعیاهملیف زاهلپكم نک اهرآ

 دروفناجیل و تسارتالاب یلومعمو

 نرتسو یاهملیف ندح اره

 ترارحو قارغازا یگندروا نایب

 تسا دوهشم تسچل امار ب
 نادتمقالع هک تساكنر نیمهو

 ار سسحت و تک رحهب « ارج امهب ,میسانشیمیرت تسد«ریچان 9

 تک رحنیا هاوخ لاح,دی ًایم شوخ
 رازه دنچكي لاقعنا ولقن

 هاوخو («خرسدور») واگیسار
 دشاب میظع مرهكي نتخاس یارب

 ینادرم ... («هتعارق نیمزرس») مایلیو وزک اهرثا«كرز, با وخ»

 ارجامرپ یاهراک مرک امرگ هک ردشرحبت هک ین ادرگ راک ) رول و

 دمد ایی یکب تسد رطخ و هاب ءدنتس» را شم اروا اههژوسعاون اهب نتخادرپ

 هب اشه نک اه هبیرگیدزاسهلیف ره

 راثآ هتیمزرد ار سج رتسانوتسرپ

 یچدد .میدو ایم باسح هب رت روش رپ یدک

 ملیف ادنتسویهناج«تل امباقع»

 امین ادیهیرتذفان رایس یئاج

 بوسحم 7 اه لآ هدیا نان امرهق

 یئارحصوتشد یاهملیف.

 ودزو نبخیسد تالمح زا ولمموا

 ..دنوشیم داثآ موادت و دادعت رد (دژاسیم
 ..میسانشیم رت رب نک اهزا شا هتسچ رب

 هورک نآ ارهاظام؛دوشیمهچ اهفیلکت 1

 هشیمهزک اههک میتسح ینایچاشامت

 مامت رد امدوج و ریث ات .درادنهذ رد

 :تساسوسحمد زاسیم واهک یئاهملیف

 زاسملیف كي نا ونعب واهب هک یث اهمدآ

 دیدش یاهناراب هلولک واهدروخ

 وا یگناخو یرهش یاهملیف

 بی رغولومعم ریغ نان امرهق زا نِ

 وجا رجاموتفصدرمنآ رتخد ؛تسا

 زارف ربیراکش ناگدن رپ نوچهک میتسين هدرپس رسوهتسب | و زی |سهقه

 علطمودرا وین ایچاشامتكل ذعمیل و

 اروا داثآهتنک ميیايمنا

 وعماج.بلاج
 یب یث اهملیف ,همهیا رب متمت لب اق

 دنن نیبم لابو ۳ مارآ یثهن اخ مای

 هلی هرز تیم عقومردات

 تک ار یرق وم ارهاظ روس ورپ یث اهملیف ناوتعب

 یارباد دوخ لیامتوروش عقاورد
 هتسد كفيع تشپ یثوج ارجام دقاف یئاهملیف,«یرنعدض»و اعدا

 دوخابو هدود ر هدرک ناهنپ یخاش

 .دنث اشکب | رج ام بلقهب

 زا ترپ هژورپ تاب خورد نت هک ار

 زا ولممیل و صاخ تا تهبآ

 یروسورپ.. یهدن زاسیتسدهریچ دا دومن و فط)

 نیا زاب ...مینک یمریدقت ولرو نآ

 یتشراوصج- یمتنکا .تفشک

 تنهرف نیودت ؛( «یزاب هرخسم» )

 و («شتآ هلولگ») هنایماع تاغل

 لیمکتای

 تساخیرات لیقاسم ناگهنزخ

 («هچب ندرک كرزب»)
 هک دنتسه نک اههقالعدرومیدارفا

 لیبق زکاههک دهدیهتسداناسنا هب

 هویشدناوتیمنیسک هک اررما نیا

 صیخشت وا راک رد یدرفنمو لقتسم

 یکی

 / درامشم دوخ

 دش هتفگ هکنانچدیاش نک اه

 یب ین ادرگ راک

 یت رهشو یناسنا و قیمعیاههژوس

 . نتخادرپ اب الومعهنا زاسملیف هک دشاب

 زا یکی یدنبناوختسا
 ده كد یا نساحمزا اصخش

 هدع 0

 هسب هجوتیب و اعدا
 .دن رو 5 ته ارد وخبولطمددب بم

(10 ۲ 000 ۰00۵86) 
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 زا شیوخ راک رد هک یرتسگن تسدسدوخیارس اههژوسنیاآ هب

 راعشامب نوگن یولب ات نر ۳+ ساک 9 ۱ ۸
 ِح ۳ ِ ۱ ۳ شوخ نیا ضرعردیل و .دن رویم

 دردم ۱۵ «تسوس لام اید )

 ناگ نه و ژپ هک " تسا هتشا دا ریس اش
 هصاقر نتخد ۲ («یمخزتروص») ۱ 3

 دو قوت اپ یاهف اکروهک لاو. _ تسجت ند تنیس سی
 ۳ و دن وشپم عمج و ایپ رود قیمعنا زاسملیف لاففاف هب شی وخ

 نامت راپآ رد ناتساد نامرهق درم هدشن یو محانم تسود ناسناو

 ی وا یناهگ ان «فشک »اب و

 .دن |هتشگن شراکف او تالب | من ی وریپ

 ۰ دننکیم تس رد تتتع شرقحم

 یک دنز زا نک اه

 اب وا یاهملیف رد یرجام ,دیآ یه

 زاعنا

 ششوخ حب رس

 ناهنیو مانمک دوجوزا همه

 دوریم شیپ یناباعش متیر نابچ نادرک راک رهزآ سمکهک 8

 قمعت وتکم یارب یئاج نآ ردهک هتشون و هتفگ شاهراب رد یرگید

 یبصعو یناور یاهیک دیچیپیور هدنکیمزورب ی !اهزیج یهاگ هدش

 و تماهشوگرم ... دنامیمن یقاب ۰ کات: «لیمس كي ناونعب ادوا هک

 رارسا تروصزا وا ار 9 رز نسف ادنمقالع رطاخ رد رادن اجهن اسقا

 نوج هدروا

 دوخراث آ رد

 رد ناهج )رجب . درام هاگن بل اجو هدئر

 نی رت یهب دب فا تا تحت تفوو اراهزیچ زک اه

 .ددادلابن دب یپ ددیپیاه رمهک تسا

 تا هتف رب ذو

 :4-ک تساحتیا دوهشم داضت

 «یل ومعمیدرم» فرط كلي زا زک اه

 فل اخمو عمجتم یدرم .تسا

 «كن ر»دورو زاغآ رد هک یئوجون

 درک تفل اخمتدشب نآ اب امنیس هب

 كلي رات ,هتف رگ «هتسخیایند نوچ)

 ملاوعزا وا ی هرطاخمرپو نشود
 زونههک یدرم (؟ دوب ادج كن ر

 راک یدازآ منام اد بوکس امتیس

  ندرک دنک یارب یتهلیسو 4 زاسملیف

 نتخاسهدنک ارپ بجومو ملیف متیر

 . دن ادیم یچاشامت تقدو هجوت

 6 یمخذزتروص « 2 ناسنا دید عافت رازا وا یاهملیف

 یطهک ی روطب هدش یدادربمایف

 نیغیردق هیواز كيرگا ملیف

 نیب دود )دشاب هتشاد دوجو لومعم

 هنیلولفش ناتهرهف هناش تقی زا

 ردار هف اک هرظنم ناکلپ یالاب رد

 نیا الماک ( هدهدیم ناشن نیئاپ

 یلومعم یاهنالپ نیب رد نالپ
 .دروخیم مشچب و تسادوهشم ملیف
 ردوا تایب یامههویش زا یضعسب

 صاخیزجیورهب هیکن لثم ملیف

 ننیامتیرندرک دنک اب نک اه هک )

 داحیااب (دنکیم لصاح ار تلاح

 كرم الثم هک ( راظتناو هرهل د

 هلصاف اه مک نوع نا یقه

 ثیبخ درمو اد نامرهق هلص اف هب

 | احنینچ تداد ناشن ار

 :كيمداک ] دناوتيم(دنکیم داحیا

 دوش بوسحم تكشخ وهنهک

 نک اه «ندوبیلومعم»نیا
 باختن |ملیفیارب هک

  .تسأ و وهطه ینت نگه

 ی

 ۳۹ اههژوسرد

 یتهژوس هب تسد زگ ره یو

 تزدوف و قوذزا جراخ ارث آ 45

 13 هدزسن ,هداد
 رم ۹
 صیحش دوح

 یتاساسحا و دول [ كشایاههژوس)

 یشک دوخت نآ رد هک اههژوس

 ۰ (دوشیم حرطم

 نوچین اک راتسهکن 1 اب ۳ اه

 ریهار |ا-متیسهس ار لاک ابترول

 یرگید هینج رد گیفت یلو هدوب

 یتنسولصا ؛هدوبن و تی و ادبم

 نیمهرطاخب .تساهتشاذگن هیاپ ار

 باتک ردوا مان زا هد تا عوضوم

 «اکی رمآ یامنیسنیوکتو شیادیپ»

 ارت ۱6: نسک مت ث ول 2 وا

 مایلب ورا ۳تا

 نیبهطار ..

 اح «د وشیمن هدد د

 .هدش هدرد ها نملو

 .تسا نیل اجهطار نملوو نک اه

 داد هماذا

 « م۵۵هدییس نابهگن » ۳۲

 .« یداتاه » 2

 «دن داد لاب ناگتشرف طقف » 68



 :یسامح یایند زک اه دراوه یسامح یایند زک اهدرا وه یسامح یایئدزک اه دیاوه یسامح ی

 6 ریادناج رتیب »1 رن 1 وهدشهتف رگ «دن اسدن اتباس» زادب ایم هک یبلطم

 یک دوطب « ریادناج» هکنیاذامیدذکب .تسا هتش ون یسیلکنا فورعم هدنسب و

 دنا وتیهبلطهنیاهک مید رک رکف ۳ ددادامنیسذا اهیقلت ذا ریغ ی رکب دیقلت

 .. دشاب هژات و ین دناوخ شد وخ عون دد _

 لباق باتک دوونیباد ء زک اه ؛امثیس كرزب زاسملیف ن

 ههج رت امش یا رب ارن ۲ زا یئاهلصف مینا وتب می دا ودیماهک هتشاعن یت هظحالم

 . تسا هد رک همج رت «یئاودزی ورپ »نام زی زعتسوداد رضاح بلطم .مینک

 نیوناج و زکاح 8 ,

 « ووارب وی د »

 « كدزب باوخ »

 وب [یهداب رد

۱ 
 كلی هک یفطل ریدقت و تخاش

 هتسد ودیارب «نک اهدراوه»

 :.تسیناساهاک هد رادصاخشاژا

 نادنمقالع وناوریپ هورگ کت

 ودادیرگیدو 3 هویت دی

 هک هلجمنیاقباس نیدقتنمیهتسد

 .دن را دلانتشایزاسملیف راک هب كني ا

 بلاج هتکن نیا لوا هتسد یارب

 نامهربتعم زاسملیف كي هک تسا

 ناشیاهک ددنسپ هب ار یئاهزیچ

 . یک وش یاههفا) دسن دنسپ یه

 یقلت, دنسپ هماع جیهم یاهارجام

 طباور زایفهن اناوج ون و هداس

 حوراساسا هک نی ایند رد دارفا

 یئامرفمکح نآ رب یئهنادرم

 .(دتک یه

 بلاجلوا هتسد

 نیادارفا یارب زاب و ۰

 «نک اه » هک تسا

 دندنسپیمسن ناشيا هک ار هچنآ

 لئاسمهب نتخادرپ ) دن ادب دورطم

 تسدویقالخاو یعامتجا «ریطخ»

 ( كرزب و«ین اسن ا»یاههژوسهب ندز

 ابارزک اه لوا هتسد نیا سپ -

 مدعو دنسپدروم لئاسمرد دوخ

 .دن ادیمهقیلس مهش و> دنسد

 سا رردهک مود هورگ اما و

 هدنزاس)وفورتاوسنارف اهنآ

 و( «(میژولوژ» و«هب رضدصراهچ»

 اسم هب سی راپ»هدن زاس)تویردلاژ

 زک اهدراوهدن رادرا رق( «درادقلعت

 هعخاتشان اتیسن یثهف رحیگ دن زابار

 تك زراب و مسجمرهظم شدوخ
 یگتسب اودق اف. رظنیب ورا زاسملیف

 طلسمو ریعمرایس و هک

 فقوهک یرمعیط 5

 یس اتیسن یاههژوسهه نتخادرپ

 ترهش«فقوذوترا رحهدرک تیمها

 شیوخ تواضق تحص و رابتعاو

 .تساهد رک ظفحهراومه ار

 داک ودر هتو یر و وفورت

 هب نتخادرپ ابامتیسرد ار شیوخ
 عورش«قیمع» و«معهم» یاههژوس

 هسفنیف اهنآ ملیف اما« دناهدرک

 دوجوب «تمظع» و«قمع» رطاخب

 ریب درس

 ۰ یامتیس»نیا رگیدترابعب وهدم این

 وقف هدشثعاب هک هدوبن «یناسنا

 ... هن روایب ور یزاسملیف یوس

 کاهل اسنیتسخن ردزین نک اهدراوه

 یعقوم )۱٩۹۳۷(: امنیس هب دورو

 ۳: تشیب لاس كيویسزوتههک
 ۳ درک هک | ر«قشعریجا» ملیف

 نئات تحت دزیمرود «مهمد»هژوس

 و تخاسان رومرثا «باتف [ عولط»

 و هژوس تیمها رطاخب ملیف نیا

 را قد ایسب نیسحت درومشا ینف فطل

 ؛ هک تسالوقنم نک اهزا) هتنفا رک

 تحتد وزیلیخ مایا نآ رد مدرم»

 نیل وانیا.( «!دنتف رگیمدا رق ریث ات

 زا.دوب زک اهیب رجت ملیفنیرخآ و

 هووبنآ یویگشیمهیهویشسپنآ

 هج وتلب اقریغ اعبسن یناتساد هک

 ؛حیرصیت دوص هبادنآ ودریکبار
 .قث اد رگ رب ملیف هب ذف ان و عطاق هداس

 یئاهنآ درمنیا راث آ نیرتهب
 و قمعوتلاصا زارتمک هک هدوب

 تروص» )تساهتشادناشن هژوستیمها

 ۳ شت آه ول, «یسمخز

 یاه ملیف نیرتدب -(«وواربویر»

 3۳ یلبمتهکهدوبیلاهن  زکاه
 میظعوریطخو یقالخایاههژوس

 و «كروبنابهورگ» )تساهعشاد

 ۱ .( «هنعا رفنیهزرس»

 لناتن اهب زک اهیدوجوراثآ و دوجو

 هک دکیملقتنماریزاسملیف روصت

 هتف ی ذپ تیلضف كي ناونءب اریمانمک

 هک توانتیب «تسا عضاوتم ؛تّسا

 تسدرد یبوخب اردوخراک باسح

 یشیبم لاسردملیفكي هک .دراد

 ۴ "ترارحوندوب سفن هزات ات از اتو

 ٩1 ره )دش اب هدرک ظفحهشیمهار دوخ

 یردقا رراک معبر نیارخاوا دنج

 3 نکامه 2( تساوی تم هک

 ولصا نی اهب هتدا و تسایداتملنف

 . یدیدجنایچاشامت امن ادهک ه وییش

 1/۱ ۵ بک بل جدوخ ان [یوس

 اردوخ هد رپسسویمیدقنادنمقالع

 یض ۳۰ ِ درادهاگت ّ ار هشیمه

  دارفاامفیلکت سپ .بّوخ

 مد هدیمهف هک تسیچتابثیب وكاکش



 یداعیاهملیف زا هلپكی زک اهراثآ
 دروفناجیل و تسارتال اب یل ومعمو

 نرتسو یاهملیف نتخادرد ار

 ,میسانشیمکرت تسد«ریچ انا 8

 داثآ هنیمزرد ارسجرتسانوتسرو

 .میدو ایم باسح هب رت روش رپ یهمک
 ملیف ادنتسویهناج«تل امباقع»

 اتمینادیمیرتذفان رایسب یئاتج

 مایلیو وزک اهیثا«كرزب باوخ»

 ردشرحبت هک ین ادرگ راک ) | رنمل و

 دید ابی کی تسد رطخ ور هاب «دنتعسه را ضعت اروااههژوسعاون اهب نتخادرب

 هب اشه نک اه هبیرگیدزاسهلیف ره

 راث آ موادت و دادعت رد (دزاسیم

 ..میسانشیمرت رب نک اهزا شا هتسچج رب

 هورگ نآ ارهاظام؟دوشیمهچ اهفیلکت

 هشیمه زک اههک میتسح ینایچاشامت

 مامت ردامدوجوریث ات .درادنهذ رد

 :تساسوسحمد زاسیم واهک ی اهملیف

 زاسملیف كيناونعب واهب هک یث اهمدآ

 میتسین هدرپسسوهتسب او زی |مقه
 علطمودراو یی 27 ذ ایچاشامتكا ذعمیل و

 اروا داثآهتنک ميئآيمباد# ٩
 وعماج.بل اج یئاهملیف ناوتعب

 یبیئاهملیف ,همهیا رب عتمت لیاق

 دق اف یئاهملیف؛«یرنهدض»و اعدا

 زاولممیل و صاخ تیمها و تهبا

 یهدن زاسیتسد«ریچ را دومن و فا

 نیا زاب ...میم یهو دفن 8 نآ

 نک اههک دهدیمتسدناسن | هب سح

 هویشدن اوتیمنیسک هک اررما نیا

 صیخشت وا راک رد یدرفنمو لقتسم

 رابآ نساحمزا یکی اصخش دقدر

 : درامشب دوخ

 دش هتفگ هکنانچدیاش نک اه

 هسب هجوت ید و اءدآیب ینادرگ رک

 یترهشو یناسنا و قیمعیاههژوس

 نتخادرپ اب الومعمنازاسملیف هک ثشاب

 تسدبدوخیارب اههژوسنیآ 4ب
۳ 

 شوخ نیا ضرعددیلو .دن رو ایم
 ناگهنهوژپهک تسا هتشا دا ریسن اش

 سسحت رد امنیس ن-.دقتفف 9

 قیمعنازاسملیف لابند هب شیوخ

 هدشن یو محازم تسود ناسناو

 زاعناسم وا یناهک ان «فشک ابو

 .دن |هتشگن شراکف او تالار امتیوریپ

 ناهنیو مانمک دوجوزا همهنی اب

 نادرگ راک رهزا صسمک هک 8

 هتشوذ و هتفک شاهداب رد یرگید

 دنکیمزورب یئاهزیچ یهاگ هدش

 كن .لیمس كي ناونعب ادوا

 شن ادنمقالع رطاخ رد را دن اجهن اسقا

 . درادیم هاگن اجو هدن ز

 ره تم کلیعتم امور زد اه

 ترارحو قارغازا یگن روا نایب

 تسا دوهشم تسیل | هدیارفن كي
 نادتمقالع < تساكنر نیمهو

 ار یسجتو تک رحهب « ارجامهب

 تک رحنیاهاوخ لاح.دی ایم ضوخ
 رازه دنچكي لاقتنا ولقن یاد

 هاوخو («خرسدور») واک ی سار

 دشاب میظع مرهكی نتخاس یارب

 نینادوه ۰( «هفعارق نیمدرس»)

 ارجامرپ یاهراک مرگ امرگ هک

 بوسحم زک اه لآ هدیا نان امرهق

 یئارحصوتشد یاهملیف ...دن وشیم

 ودزو ی تالمح زا ولمموا

 دیدش یاهناراب هل ولگ واهدروخ

 .ددادلابن دب یپ ددیبک اه رمهک تسا

 وا یگناخو یرهش یاهملیف

 بیرغولومعم ریغ نان امرهقزا رپ

 وجا رج امو تفصدرمنآ رتخد ها

 زارفربیراکش ناگدن رپ نوچهک

 هنن نیم لاب و رپ مارآ یثهناخ ماب

 هلمح كیاب بساثه عقومردات

 هک یرقوم ارهاظ روسف ورپ

 قاریب ی دووخ لیاهصولقا درد
 هتسد كتنیع تشپ یئوج ارجام

 دوخاب و هدود زر هدرک ناهنپ یخاش

 یروسف ورپ...دنن اشکبا رج امبلقهب

 زا ترپ هژورپ تای مرگ رس هک ار

 یو تح  ییشکعا .تس لیجحف
 تكنهرف نیودت ؛( «یزاب هرخسم» )

 و («شتآ هلولگ») هنایماع تاغل
 زا یکی یدنبناوختسا لیمکت ای

 تساخیرات لیقام ناگدنزخ

 هد ( «هچب ندرک كرزب»)

 هک دنتسه نک اههقالعدرومیدارفا

 افت رو اه تتسدب | ردوخبولطمدنب ایم

 («(نهصح۵ع ۵90 066 1۱۰)
 ذا شوخ راک رد هک یرتسگناک

 هایش .نوفن یوبلتس اتکنآ
 دریگیم ماهلا «تسوتلاماین د»

 هصاقر رتخد . («یمخزتروص»)

 دونخ قوتاپ یاههفاک ردهک یثئاه

 یاربو دنوشیم عمج ونایپ رود
 نامتراپ آ رد ناتساد نامرهق درم
 . دننکیه تشزد التع ضرفخم

 شعوضخ عیرس یگدهزفآ یکاع
 اب وا یاهملیف رد یرجام ,دیآ یه

 دوره شیپ ینااس اتش متیر نانچ

 قمعت وتکم یارب یئاج نآ ردهک

 یبصعو یناور یاهیگ دیچیپیور

 و تماهشوگرم ... دنامیمن یقاب

 رانسا تروصزا وا ار ها

 نوچ هدروآ ردب ناهج كرزب

 نی رت یهیدب
۳ 

 دوخراثآ رد | راهزیج

 ا دراوهیسامح یایند زک اه دراوه یسامح یایند زک اهدراوه یسامح یایند زک اه درا وه یسامح

 تا هتف رب ذپ

۳ 

 :هک تساحنیا دوهشم داضت

 «یل ومعمیدرم»فرط كيزا نک اه

 فل اخمو عحت رم یدرم .تسا

 «كن ر»دورو اش رم هک یئوجون

 درک تفل اخمتدش نآ اب امنیس هب

 کای رات ,هتف رگ «هتسخیایند نوچ)

 ملاوعزا وا ی هرطاخمرپو نشود
 زودههک هکدرم ): دود ادج كار

 داک یداذآ منام ار بوکس امتیس

 ۳۰ تا با یقه تفاسلف
 نتخاسهدنک ارپ بجومو ملیف متیر

 . دنادیم یچاشامت تقدو هجوت

 4 یمخذژتروص 7 9 ناسنا دید عافت رازا وا یاهملیف

 یطه-کی روطب هدش یدادربمایف

 نیغیردق هیواز كيرگا ملیف

 نیب دود )دشاب هتشاد دوجو لومعم

 دنبلولشش نامرهق هناش تشی زا

 ردار هفاک هرظنم ناکلپ یالاب رد

 الماک ) ده دم ناشن نیبا

 یسلومعم یاهنالپ نیبدد نالپ
 .دروخیم مشچب و تسادوهشم ملیف
 ددوا نایب یاههویش زا یضعس

 صاخی زجیورهب هیکت لثم ملیف

 نتیامبرنوزوک هنکااب: رک اه هک )

 داحبااب (دنکیه لصاح ار تل اح

 كرد الثم هک ) راظتناو هرهلد

 هلشافاح رک افق زالبق هتعض
 ثیبخ درمو ارد نامرهق هلصافهب

 هع

 از یتقل احنینچ نداد ناشن ار

 :كيمداک ] دناوتیم(دنکیم داجیا

 .دوش بوسحم كشخ وهنهک
 نک اه «ندوب یل ومعم» نیا

 باختن |ملیفیارب هک ی اههژوسرد

 .. تن ق ههفه دین انکیه

 یثهژوس هب تسد نگ ره یو

 تردق و قوذزا جراخ ارنآ هک

 تسا هدزن .هداد صیخشت دوخ

 ,یتاساسحاو دول آ كشایاههژوس)

 یشک دوخ نآ ردهک یئاههژوس
 . (دوشیم حرطم

 نوچیناگ راتسهکنآ اب نک اه
 ار ادیت اد لاک انرول

 یرگید هبنجزد زگ ره یل و هدوب

 یتنسولصا ,هدوبن رکتبه و ادبم
 نیمهرطاخب .تساهتشاذگن هیاپ ار

 باتک ردوا مان زا هک تا عوضوم

 «اکی زهآی مو نفس ادیف 2

 یرثا(« نیبوکجسیئول» رثا)
 مایل ءزاهکن آ لاح دوشیمن هدید

 نیبهطبار ...هدش هدرد دا نمل و

 .تسایبلاچهطناد نملوو نک اه

 داد همادا



 شیادآمزاول وای اف

 وا ا دد ۳ مشوخ نوچ مرخیم

 نذ نیینچ تتصاا نکته .مدک ضوع

 تذل اما منک جرخ هار

 كلب- هک :تشص اه

 نیا دو و
 یثهشوگ یعقاو

 یک دن زمدوخلیم هب ات موش مه اق

. 

 ؟یئاتودایاهنت

 2 روطچ 99ت

 یوان ادیف یساسحایگ دن ززا

 ًاقشاس ميناديمن یزیچ ناوتچ

 اهتقون | ودوب رب نت اشیرج دزهان

39 

 نیا هک
 هن ومن قشع نا همه ناهگ ان

 دننکیهاعدادوویل اهرد .ددوخمهب

 ینایورتسامولچرامهک هدوب نی اشعلع

 -تسین مه یتقونادنچ- ؛

 دعب .تساگلر زن قشع تلب

 2 یک دنژ رد

 یرادرب ملیف یسط مش عقاورد

 اقشاع نا رود»

 یئهن اقشاع

 2 طی اور باسحب ا رتهآ

 « هدش لخاد « یعف

 اس جام تیحص دل

 دشیماما دود ودن ] نین

 دوب مه ییسانسم تفو تا

 یسناد» هک

 «یئایلاتیا قشاع»رهظماب هن اقشاع

 نیا دوشیع لیلد نیاب .دشکپ
 رایس طایتحا ای ار اهادصورس

 یئارجام دراو ار «

 دوشیم اعع هجذآ 5 یقلت

 بد هظحالم

 9 2 كرزب

 ف رز هظحل

 دوشیمن اقحو هدروخ مهب اامعهدش

 قشع هک تسدد ۱

 زا كل رب
 نناشیرجو «

 یزابمه ولجرام اب هک

 ندرک لاوئس هعبلا : تقفر را دود

 دوشم یلو ها هدوهید « یف» زا

 9 شزا

 9 9۳م را ک هکنا ل ِك

 ؟دینک یک هاب اب یا

 هک دد ونشد باوجو

 نو مهاوخیم نیئنچمه هلب -ت

 یزاب مه «لوضفرسپ تب یامعم»
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 «كاکچیه» داث آ نی رتهب ردعقاو رد « زومرم نیسیلو» 0

 هک تسیننآ دصقفرح نی هاب هعلات تسا و تو زک یه :زگ ره

 تل اح:مینک حرطم روطنیا ار عوضوم.مینک داکنا 0 تتمها

 (دتم) «ویش»هب یتشیب 018061056 زیمآ هرهلد راظتنا) «قیلعت»

 هنوگنیا دنچره)ملیف (یناتسادیاههیام ) «مت»هب ات درادقلعت ملیف

 لئاق كيکفت

 یگتخاس هینجامو زا یرنه محسنمو لماک و

 عماجرث كيرد و اتسا دهب اموتخادرپ هویش نیب هثدش

 .(درک دهاوخ ادیپ

 هک دشاب نآ رت یلمع دیاش ,نم هیحاتتفا لاوئسهب خساپ رد

 دون هتاشا «كاکچیه» داثآ زا یرایسب «هدننک شوشم» تیصاخ هر

 ک نورد ذوفن و رطاخ ندر مهرد یه فیاظو زا وه

 لیدعت د !جب | هحیتن رد و ام رادهشیر وهداتفا اج راکفا و اینک هاتف

 متف»د تمسق

 نیا هب [ .دیلیخ .تسایگ دن ز هب تیسف ام یقلت ذرط رد حالصا و

 یعس نتکتیه یلو دن | هدررک هراشا «كاکچیه» یاهملیف درد تیصاخ

 اهراب 1 دنک |دیپ هانی اتو از تیضاخ توجا دوجو لیلد هدرکن

 سپ یلو تسا هنادنمشوه رایس» «مایف نالف دناهعفگ هک مياهدینش

 تك هناس) ۰... دنامیم احب هدنتیب ماک رد یخلت معط نآ ندید زا

 هدیدپ نیا :(۰.۰یمقع هرجحنپ - نرت دد ناگن اگیب د .باط د باش

 .دداد هدمع تلع ود نم رظنب «كاکچیه» یاهملیف رد «خلت معط»

 یقالخا هیرظن یکی

 اعقاو هک دناهدش هتفای مهردمکحم نانچ «رش» و « یخ » 9

 نت قایکشخ رم اک یخ
 تردق کت تلع .دوشیم دک ّوم یمدآ رد هن اه وخدب یاههزیگنا

 یاهب یظن ۰ تا گل اکچیه هاتشک جیک- و هدیجید

 دوتجو نیمجمه هب یطن نیا« دشس رم

 یا ( هناهاک نادنچ هن دداش ء ار اس هی تا تا رد كاکچیه

 دا[ تامدوخ تاینمت صولخ مدع زا ( دراد یچاشامت هب کتس

 و تسو رد تسد . كاکچیه راثآ رد لماعود نیا هتبلا .دزاسیم

 دننک یم راک اماوخ

 ۳۳ قیلعت » اب بلغا نیکنا شیوشت تیفیک تل

 تسدرددعب هلحرم نا مراد لیم نمهک تسیاهتکن نیا ۳ هارمه

 تردنب یلیخ و .تسا هداس یزیچ اردن تیفیک نیا.مهدرارق یسدرب

 راوشد تیفیک نیا فیصوت كلذعم . دوشیم بوسحم «قیلعت » طقف

 . دراد یفلتخم لامعا و قوا رد فلعحخم یاهلکش هب نوچ تسا

 ترابع قیلعت» :دیوگیم هک ) یوسنارف دقتنم «هشود ناژ» فیصوت

 ءاروام یورین ود نیب نادرگس وریسا حور كي ندوب قلعتم زا

 هسنایفنابز لصا رد دنچ ر» ( .تنما یئانشور و یکیدات هعیبطل |

 ارت یعازتنا و ست یلک نم نظنب .دنکیم هولج رتهب

 تك زا میئايب . دشاب یکمک ی هدنهوژپ یارب دناوتب هک

 ردهب رج زا ژراب هن ومن ود میل ایت «مینک عورش یدام و مسحم نیچ

 . میریکب تك دد ار «یلمع داقتنا»
 «یب رغ لامش زا لامش»ملیف رد امیپاوهاب یشاپمس لس لوا

 یهاد» :نا رهت رد) «قشعاب هیسورزا» ۳2 شپوکیله هلمحاب ار

 الهاکهطبار لصفود نیا نیب) دینک هسیاقم ( م- هدن اب زمیج یارب
 تسا نکمم لصف ود نیا تیفیک فالتخا

 هک هشاب نآ زا رت حضاو و رتکرزب ناگدنناوخ زا یضعب رظنب
 . (دراد دوجو یراکشآ

 نیازا فدم یسلو « دشاب هتشاد ازیاهساقم نینچ تي شزرا

 ميهاوخیههکلب مينکدرط اردب ملیفكی تلوهس هک تسین نآ سایق

 یب هاش. مينک صخشم رتهب كاکچیهملیف كيرد ار«قیلعت» تیفیک

 راوومن ًاقیقد « قشعاب هیسورزا» هک میزاس ناشن رطاخدش ابندروم

 یهماجنا «تطاسو» لمعروجكيهماع فیخس قوذیارب هک تسایملیف

 ؛نیآفصو اب .دن |هدرک مهتمنآ ماحن ابار كاکچیه بلغا هک یرزاک , دهد

 فیخس تن وشخ و سکسیا رب یل داعمهک دن اوت یمن ظن بحاصنی رت نمشد
 ًالوصا« قشعاب هیسورزا »ملیف دوخ .دنک |دیپ كاکچیه وارد ملیفنیا

 یدوجو تلع هناگی هکدنراد لوبقهمه؛ درادنثحب و ثکم یاج

 وهداتفااب شیپ ناحیه ر ادقم تايندیشآرت ملیف نیاددرتپ وکیلهلصف

 هتشا ددوج ویرظن هطقن نینچ رگ | )یکینکت اف رصرظن هطقن زا تسا یحطس

 یسایق لب اقریغ رو_طب وحوضوب «اکچیه» ملیف رد امیپ وه لصف (دشاب
 لصفنیارد تقد و تفا رظ. درادیرت رب ملیفنآ رد رتیوکیله لصف رب

 لصف هساتمرد. دنتسه یزرابتبثم تافصدوخ «كاکچیه» ملیفزا

 اقلطم« نس نازیم»و لکشو ماظندقاقو هتفشآ دن اب نمیجملیف
 یزیچعوضوم احنباردیل و.تسا هظحل یاضتقا وریپو هن ایوج تصرف

 :تسالایمرد زیمآ هرهلدلصف كي نامتخاس تردقزا رتشیب بتا رمب

 یلعتگرکید هویشوماظن هب «یبرغلامشزالامش »ملیفرددوخ هرهلد

 هلمحك داف رصهلمح :تساینعمیب «دن اب نمیج»ملیف رد هرهلد. دراد

 وشزرآجیها_عمدآ طباورو لاوحا ابناتساد رک هتک ظاحل زاو تسا

 هلمحنیاهب مهیئاجناتساد نامتخاسردهکنیا نجب

 یاههبامظاحت زایلیلد) یرگیدلیل دچیه.تساهدشهداد صاصتخا

 هب وماگنهنآ ردهلمحنیا هک نآ یارب (16000116 - یناتساد

 یرثا چیهو درادندوجو دریگبتروص هتابومیجه تیسن لکتشنآ-

 . درادن یتیمها

 هک دوشیم هدیئازلا وع«نیازا افرصهرهل د. یا جم جم

 دروهرد . دوشیمن هتشک (ب) ایودوشیم هعشک دنا د نمی (فلا) اب

 امهک درادن دوجو , یلیل دچیه (ب) ودوشیمن هتشک هک مینأدیم

 ۳ رم دنیا هجیعن رد .میشاب هتشادواندشن اب نتشک هب یاهقالع

 «یبرغلامشزا لام» رد .دن یمن احب ینامسج یحطكلغاغكي یاوس

 زا تیصخش ۰. درادیساساهط,ارملیف نیوکترد شاپمسیامیپ اوهلصف

 یهاطیحم زارود لصفنیا رد«تنارگ یراک» یکعم دوخب ویضا ردوخ

 اب ژاب رسوهداشک طیحم كلي رد ظافحیب وتخل ,لیتک وک یاهراب وزاک رتفد

 اکدره . دریک یمدارق یفیب شیپ لد

 یتیمهآ شدوخ زا ریغسکچیهیا رب یتوگ هک درک یمداتف ریروطالبقهک

 اق یغوهدننک دیدهت لما وع ضرعمرد و



 ٩ هوم 0

 اپ دوخ ناجتاجنیارب هک دشک یم یئاجب شراک اجنیا رد .تسین لثاق

 .دودیم هانپ لابند هدز تشحو یشوگ رخ لغم و دراذگ یه رارف هب
 هک درم نیا هک دوشیم دوآدای وا هب و امب هک تسا ماگنه نیا رد
 زارود دوب باذج و كيش ردقن آ دوخ سونا و موسرم طیحم رد
 ددقچهن امصخ تالامعحا زا رپ طیحم كي رد و موسیم طیحم نیا

 ینوگر گد داجیا رد لصف نیا . دسریم ظنب تیمها یب و 8
 رایس هلحرم نارگید اب واطباور و ارجام نامرهق تیصخش درد
 داجیا ثعاب دوخ ینوگ رگد نیا هک دهدیم لیکشت اد یساسح
 نیا رگا . دوشیم ملیف مامت یناتساد یاههیام رد یاهدمع وقت
 تشادن یباذج تیصخش ؛ شاه فعض مامت دوجو اب . نامرهق
 یلمعلاسکعتفرگ یمتروص واب هکیاهلمحلب اقم ردام لمعلا سی
 یازس هبهک یدنیاشوخان درم یاشامتژا امو دوبیم یتسیداس اف رص
 انشآ ردقن آ ردقنیا ابام یلو .ميدرکیم تذل ساسحا دیسریم دوخ
 نیب یشک اشک زا یشان تمسق نیا رد ام هرهلد هک میاهدش سونأاه و
 یاهصمخم هب تبسن نامحور رد هک تسا یریاغم یاهلمعلاسکع

 . تسا هدیدرگ داجیا هدش شراتف رگ درم نی ٩
 یاهلیف هتسد نآ زا «یبرغ لامش زا لامش» نیا فصو اب

 یاهدننک شوشم و هدیچیپ ًعقاو یاهلمعلایکع هک تسین كاکچیه
 زرابهنومن دنچره ,مداد هئارا هکیاهنومن .دنک داجیا یچاشام# رو
 نیت هداس رد ار یکاکچیه «هرهل د» «دوشیم بوسحم یناشخود و
 . دهدیم ناشن (وا ریخا یاهراک هنیمز رد) شدوخ ناگتش

 اجتیا رد .درب یه رتولج هلح رم كلی ارام یگید یا هس اقه

 . دراد كاکچیه راکاب نشود یتهابش زاب هک منکیم باختن | اریمایف
 لاس دنچ هک «چیردل ۲ توبار» رثا «تشذگ هچ نیج یبیب رب

 . دش هتخاس کیه «حور» ملیف کگ رزب یتراجت تیقفوم زا س
 نیل ۲ چی ردل » هک تسا بلاج تهج نآ زا ملیف ود نیا نیب سایق
 دراد ین اعفادم و هنارکفنشور یاهاعدا دوخ مهس هب

 نز « ددوفارک نوج» نآ درد هک دی ریگب رظن رد اریلصف

 یاضاقت و دناسرب نیئاپ هقبط رد نفلت هب ار دوخ دشوکیم قالچ
 ینابرق اد شرهاوخ هک «سیوید تب» لالخ نیا رد و دنک 5
 لاوون میک : «هجیک ر س» هار رد دراد ار شلتق دصق الامتحا و هتخاس شیوخ یا_ههچجنکش
 نیا هدهاشم زا ناسنا هکیزیچنیل وا .تسا لزتم هب تگ زاب
 ندادناشن هار رد زاسملیفشالت هک تسا نیا دوشیمنآ هجوتم لصف
 و دیدش یلیخ یشالت ناکلپ زا ندمآ نیئاپ رد قالچ ین جز
 جت وا .تساهیجوت لب اق ریع یرجز نیئچ تي نداد ناشن یارب
 هک تسین نآ رب لیلد دتفایمن شوم ملیف ریبادت زا ماگیچیه
 یا رب اردادیور ره وا عقاورد تساهدرکن ارشدوخ یعس زاسملیف
 شرهوجو هدرشف هنکمم دحرس نیرخآ ان یفاک و لماک ری ات
 یاقآ یعسهجوتم یتحادان اب بلغا مدآ هک یروط تیسا هدروآ رد ار

 نآ بآ مامت البق هک دوشیم یاهویم تسوپ ندشف رد چی ردل آ
 . تسا هدش 9 ۲

 .تسیچ زیهآ هرهلد لصف نیافرصم و فده هک مینیبب الاح
 محرت هک تسا نآ وه ایآ
 دهاوخیم زاسملیفدنکن .تساهغلاپم و دیک ات همهنیا هب یمو زا هچ
 ید الاماک نم رظنن احنیا رد «هرهل د» ؟مد رید تذل وا جز زا ام"

 یاوس یرگید موهفم چیه دجاو هرهلد نیا .دسریم رظش لیلد
 یتعمچیه نآ ردتسین « دوشیمن ای دوشیم قفوم قالجنز ای19859
 هب طوب رم هنحص زا بوانتم شهج .تسسین یرگید یحیولت ویعرف نا

 ماجحنا رجز ندادشک زج یداک رگید رهاوخ هنحص هب رهاوخ كي ۳
 نیح دتفایم لزتمدددراد هک یقافتا زا «سویدتب ) نوچ .دهدیمن

 ٌهظحل ود ریگ یمن تروص یممتم شالت هن وگ چیه وا بناج زا درادن ۱

 نایاپ«هقح» ميرذگب هک اهنیاهمه زا .تسا یفداصت الماک شتقگ وا
 ات لوا زا هک هچنآ مامت رب («ناتفص ناطیش»ملیف هویشهب) ملیف

 ینعه یب ولمهمار زیچ همه و دشکیم نالطب طخ هداتفا قافتا رخ
 دراد همادا . دز



 دیهاوخیمهچزا هنولد نلآ
 3 منک تبحص

 . ناتدوخ راس سرپسکا

 مدوخزامرادن تسود » ۵ ۳

 .منک تبحص

 با وج دیتسین زوبجم 8
 هراب نیادد هنافساتم .دیهدب

 . دننکیم تیحصداپ ز

 یمدد ناشدوخزا ۵ 3

 یمن سکچیه هب زیچچیهنم دن روآ
 ؟؛دنسیوشبه-) اقهدنهاوخیم میوگ

 یهراذگب -!دنسیونب راذگببوخ
 زا !دنسی ونب دهاوخیم ناشلد هچ
 لاح رهب ! هنروایب رد ناشدوخ

 .میوگ یمن ار امشهتبل |.تسنیاناشراک
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 یآهفرح نیمحاز ماهن آ 8
 .دیب وبحمهشیپ رنهامش. دنتسه

 بوبحمهشیپسه یلوح ۵ 7
 یهمدرد هچ هب دییبنک یم رکق ندوب

 كي نم زیچ ره داشیپ ؛ دروخ

 دینکیم مراداو دیراد. مرگیزاب
 .. منکب گكاخ ود رگ

 .الاب 08

 یمیزیچهچاقیقد ۵ .آ
 ؟ دین ادب دیهآوخ

 شاهداب ردهسک یصخش 8
 تساهن اب ذرس یناتساد روجهمه

 هس نتخی رگ ؟تسیک عقاورد
 اب یتسود «نیچ ودنه وگ اکیش
 دیناوتیم امش طشفا ناشاب وا
 . هتبلادیشاب لبام رگ ادیت وگب

 نمیتقو مرداموردپ ِث ان

 دندش ادج مهزا مدوب هلاسراهچ

 . دوب زیمآ هعجافنم یا رب نیا
 ؟ دب ایم ناتداب

 تک یهنب انمت مدابقت و۲
 . مشاب هتخانش مهاب ارمردامودپ

 ها دهب «نرف»رهشردآ رم ۱ نگ نه

 هک تفگ دوش یه و دندوب هدرپس
 نادنز رد ار ميکدوک زا یتمسق

 نمه, ادهدا ون اخ نوسچ.مدن ارذگ

 یم .دنتشادیکلم یکیدزن نامه

 زاهک یصاخشا « نرف»رد دیناد

 زا دننک یم یرادهگناههچب

 هداوناخایو هند هن اخناشدوخ

 .دندک یمتن وکساجن ]ناشاههچب و

 یمیزاب «نادنز طسو اهن آ اب نم

 «نرف» رد ار مدیمعت لسع.مدرک
 مسانتهنیلوا یارجا ات و دنداد

 اک ب
 ::مورک یک دن ماه
 شدعب درء لوا ۰ دندرماهن آ دعب
 ..۰مردپ شیپ متشگ رب تقون آ .نزمه
 نیدنچلوچ متسین نئمطممنکیهررکف

 اب لساک ی هگنفگ تل
 د ول ۵ نل

 هاگ و مردپشیپ یهاگ لاس

 ناشدوخیارب مادک ره.مدوب مردام

 ردپ ..دن دوب هداد بیت رت یک دن ز

 هچد كمي مهشل وار هوش زا هک ین زاب

۳ 
 سد یس

 دندرک ادیپ دعبمه هچب اتهس.تشاد
 ناردازت اب ارمدوخأج همه تقونآ

 ساسح)۰ مدیدیننان نارهاوخو

 مدرک یمرکف مدرکیمیگن اگیب
 مدنتخا دن |هلب«.. مایدایژ,محانم

 و شو-مچ یلیخ نوچ ونآدن زهب
 زا . هندرک من وریب مدود مارآ ان

 تكچوک یالویهروج تاب. اجهمه

 هب نویسناپ ۰ مدوبیشحورایسب
 ردالکین نس هب مدیسر نویسن اپ

 یزوراحنآ و «روایب» یکیدزن

 هباقفر زا یک اب متف رگ میمصت

 نوچ, یروجنیمه مورب وگ اکیش
 هب یرگید لحهار. مدوبهدش هلذ

 . دشمامت یروجد . رم اجیته را

 ؟ دوطچ ینع 8
 دندن اد رگ مرب دنتف یک 2

 موش تایئزجدراو درادن هدیاف

 ۰ متشگن سب هسردم هی رگیددعب
 یل اسهدفهات و تش دمهگن مدام

 راک مردامرهوشاب وا بسک وراک رد

 مدرک یم

 یشدرفسابل اک راک نامه 8
 ؟ هوب

 هدفهرد دعب. هلن تم

 لیم ندروآ اجب یارب یکلاس

 درا و«مورب نه دوبلیام هک مردام
  مدششت را

 ٩ نیچ ودنه دد 8

 و ملد .روفل | یفهن ته ی

 هی امیپ اوقرد, موش نابلختساوخ

 29 ی اهتقونآ موش مادختسا

 هک دوب "یئاهنالعا سیداپ داوید
 نابلخ هام هدتحهرد »۰ تفکیم
 ردیشزومآ هرودکی. دی وشیرف اسم

 ؛ تسه ناتداب « دینارذگباداناک
 هتف رگ ارم یطیحت تگ ز نالعانیا

 نالعا نیت اب رقنم بلغا . دود

 ماهدشکگن راگنر یرداوید یا»

 یئامیپاوهترازوهب دربارم مردپ

 هورگ نیرخآ روتکیو داولوبرد
 یدعبهتسد یآرب. دود هتف ریگ زات

 ربص هامشش تسیابیم منکيمرگف
 تقون آ .دوبدایزیلیخ ۰ مدرکیم

 ناولم و یرادایرد ترازو متفر
 , مدش

 ؟ دیدوب لی امداکنب اب 8
 نامهب هیاق. من ادیمت 2۵

 ار ملتفز دندوبلیام هک هرات

 دعهعت لام هسیا رس ... بشید

 مدآ شت را رددین | دیمدءب مدوب هد رپس

 تسی ابیماهیضعب . دنکیمادیپقیفد

 :دنتفگیم. دنتف ریم نیچودنه هب

 فرخ زممینک گر ت ار رگیدمه دیاب»

 هرآ »:متفک رخآ « اماب ای تا

 « ؟مورن نیچ ودنههبا رچ؟هن هک ارچ

 دوب مزاللوااجن آهب نتفریارب
 اتمککب دادرا ق دیدجت یاضاقت

 یداپجا
 یعمجهتسدتمی زع یاضاقتدعب .دوب

 نیچ ودنهکآ رب. لاسحنپ

 هزاچا دود هدشن مل اسهدحه نوج

 3 دن د اتسرف مآررب . دوب مزال منیدلاو

 یم بوختسپ اهتقون آ .دوزیلیخ
 متفد هک دوب یروطنیا . دیبنج

 ۰ نیچ ودنه

 ؟ اقفر لابند
 ۳۲ هلب سه ه. ۲ 8

 9ورک گنجیارب.بخ نتفد
 نیچود:ه.مدش بلطوادهک دوبن
 ردهکشیازج تشادن یئانعم میانب

 ؛دوبارجام.تشادنایرج اهتسد رود

 :اهن | اب مدوبشوخ ,میتف ریم اقفراب
 ؟ هوبارجاماعقا والاح 6

 تا تیم یتکتف ۳ و

 نهرمع نارود نیر ابیز هرود
 . دنام دهاوخ یقاب

 ؟ارچ 8
 ساسحا«یدازآ رطاخب» 5

 . متشا دهک یدازآ

 ساسحا « شت دا دد
 ؟ یدازذآ

 اب« 4-ابنم یارب - ۵ .آ

 نیآ.مدود هدنارذگ هچن آ اب هسب اقم

 ک رتموایک رازهتسب ود .دوبیداذآ

 .مدوبشّوخ مدوب ما هناخ

 ین اهنتساسحا رگب دنوچ
 ٩ دیدرکیمن

 هلب الامتحا تس 7

 ؟دیتشاد تسددا دتنج 8
 نآ زایزیج نادنچ ه ۵ .آ

 راک همه یارب نتفر عقوم .مدیدن

 ودنه هب ۴ لاس رد مدود هدامآ

 زا دعب تسرد . مدیسر نیچ

 ینابایخ یاهدربن نج وفنیبنید
 طسو رک ۱... تشادن دوجوی زیچ

 ۳ ارنآ مدیسریه مه هک رعم

 همه 1 ساسحا نیا ۲ متشادیم

  «دتفس قافتا اما" نرککون یح

 هک هجن اب ندش ورب ود ناحیه

 ۱۳۲۲ تیلوعسم مدرتکیم رکف

 یچیه متشادنیتیل وئسم چیه هعبلا

 . هچبكي ,كناوج كي .مدوبن
 دری مدرکیم ساسحا یلو

 دوبن روطنیا مهچیه هچ رگ متسه

 كي «مدرو ایم رد اراهدرم یادا

 ۳ متشاد كتفت

 رسکید یگلاس یس دد
 نکمم ایآ یلو دیتسین هچب رسپ



 نکمم

 یصح .دیایب شیپ میارب تسا

 نیچ | رچ-۵ ۱ ٌریحهمه .

 ماهدامآ هلب اقم یا رب .شقف

 روطچ اد نات هفرح 8

 روطچ هدوخ رب ؟دب درک ب اختنا

 ؟ دش عورش

 .دوبن راک ردیدروخرب ۵ 7

 نیچ ودنه زا ۱۹۵۶ همهام لوا
 مدرک سناماسب ان یتدم.متشگ رد

 یک رتشه تسودهلیسوب بشکپ دعب
 .مدش یق رعم هرکلآ ویا رسمه هب

 نامه تسرد:امشس» :تفگ مهب وا

 یارب مرهوش هک دیتسه یژانسرپ

 دی اب ددرگیم شا یپشاهدنیآ ملیف

 .«دینک تاقالم شاهاب

 ود . مدرک تاقالم شاهاب

 نایاپرد .میدزفرح مهاب تعاس

 لرد دوبهتفیگ میمصت وگتال یا

 اهنز یتقو 7 ملیف رد اد ثالور

 یارب دهد نمد «دننکیم تلاخد

 تقونآ .دوبن بل اج نادنچ نه

 اهنت هن نم دوجو لیمحت یارب
 ناتگک هیهت اب دش رویم

 ...مهنم دوخ اب هکلب دنک هعقا رم

 مدرک لوبق وا دنیاشوخ یاربالمع

 . منک یزاب

 دیدوبهدرکن رکف چیه
 ؟دیوشب هشيپ رنه دیناوتیم هک
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 ؟دوب بل اجناتیا رب امنیس 8
 ماهرطاخ اهنت هج و چیهب ۵ 3

 دروم نیا رد یچاشامت ثاونعب
 ناب ایخ نوگیاس هب دشیم طوب رم

 «دین زن لوپهبتسد»_ملیف 08
 . مدوب هدید اچنآ ار
 هب نعفر زا لیق تی
 نکاس ندالدوب هلحم رد شت را

 یگ دزب هیحان اجن آ اهتقونآ مّووب

 تقوچیهنم ودوب سیداپ ژا دود

 . مدمایمن سیداپ هب
 ناتیارباهنیس ابآالاح 8

 ؟ تسا بلاج

 . ماهدشینادن ز ۵ ,1
 «نات انس رب ؟یچینادن 8

 هراب دو هک یئاههن اسفا؛ناتت رهش

 ؟ دن اهتخاس امش
 ینادنذ نم . هن سد

 نیوکت نآ رد هک متسه یطیحم
 دیقرد یانعمب ینادنز .مب اییه

 کت دمت

 یزاب یلد مراد تسود . هندوسب

 نیب دودیولجایرت اثتهدحصرد منک
 بادرمامنیس . مشاب یرادرپ ملیف
 لوا هک-فآ تسا یگهسوک زا و

 . دزاسیم همعط ار یرگید درپب
 - منک-لمحت ادنیا مناوتیمت نه

 .تسا متعیبط فل اخم

 ماجنادد تقوچیه 6
 ؟ دیتسین تخبش وخ ناتهفرح

 هلصاف رد , | رخ تم 9-۲

 ات «تک رح» دنیوگیم هک ینامز

 . «دینک عطق» دنیوگیمهکیعقوم

 یط یتح « تسین دایذ 6
 نادر داکاب «ملیف داهچ و تسیب
 ؟ دیئآیم دانک دوطچ ناتیاه

 بانتجاو -یب ۳ و 1

 دادرو هنرگ و , تسهمه ریذپان

 یثهشوگ كي نمرگا ۰. نک شعمج
 وا « منکب اد ميزاب مدوخ یارب
 ماحناار شین ادرگ راک هشوگ كي مه

 مزالطایت را . تسا هعجاف , دهدت

 ملیف ژ راهچ ؛یط ناملک هن راب .تسا
 ظقف" دود تسدو مشچاب نام راک

۳۳۳ 
 . دوطنیمه مه یرداب « رختسا »

 .لیولماب «یئاروماس» رد رتشیب مهزاب

 مهد نیچ چیه عقاورد وا

 دهاوخیمهچچ متسن !دیمیلو تفگن

 شلیوحت تشادراظتنا مزا هچنآ و
 داف

 هدننک هبهت دیاهتسا وخ 9

 ؟ارچ ,دیشاب ناتدوخ

 متساوخیم نوچ بس ۵ ۰ 0
 رظن تحت مياههعفن . مشاب داذآ
 - مدک راک مدوخ پیک ااب ههابن

 هک یملیفنیل وا

 مدرک یذاب و مدرک هیهت مدوخ
 «یکنایصع» ملیف

 هک دوب عف ادملیک ومن اختكينايرج
 هدوبد ریانجلا گنج نامزرد

 ۱9و اشنا سن سوگ قمی ودوب هغ
 یارب اعقاو ناتسادیل و دشیمدازآ

 هداتفاقافتا یعقاو لیک و مناخكي
 تاج ۳0و اسم »کای دوم هک دوت

 . دوبن یتاضآ راک

 : دروخ سکس

 ۱۳ تم ناووو ها فک یکتاد
 عونممیئ اپ ورایاهروشک همهرد ملیف

 عورش . راک عورش ناونعب . دش

 ۰:۵ 94 ی

 هراب ود «فج» ملیفاب و 8

 ؟ دی درک عورش

 یا رب مهزاب ۰ هلب -۵ ۲

 .نهپیک | یدازآ . لمع یدازآ

 « دنتسه یثهدیذرو یاهمدآ اهن آ

 هدهع زا بوخ هک یثاهیئهفرح

 یاهراک زا نم . دن اه ناشراک

 ردقنیا هک مداد ترفن یدوتامآ

 دد ۰ دداد جاور هسنارفدد مه
 . رکید یاه .هنیمز دد و امنیس

 هقالعباسحب هک یئاهنیمه دینادیم

 شدزمان ددیانشایموداب 6

 نگشد یهاها :  هک زاک

 یرادربادصسدنهمكياب ار متقو
 تساهلاس نمسدنهم :منکیمن فلت

 .منکيممیظنت | دمی ادصروطچ من ادیم

 رتعی سدهدیم هزاجا عوضوم نیا
 منک راک

 رت كنشقنات داد رب ملیف د 8

 شرسمه « نوادیلاتان اب

 . دریگب ملیف نات زا

 شدوضخیل و , هلب - ۵ 3

 شزا . تفگ ههاوخ امشب مه

 و رتنشخ هچره ارم مهاوختیم

 .دروایب ردبآ زا رت «فیشک »هچ ره

 یتح مه هرذکب ةک تشا لاسهد

 دین زب قرو



 ماهدادنماجن | متروصیور شیادآ
 ملبف رد هچو دیفسو هایسرد هچ
 هلگسم نا نسم اعارتپ *:یگتفد
 ناوتب تسا لکشم ..تسا یساسا

 بوخیگنر رپواصت هتنادآ نودب

 یاهل اخ» نفلهالوقب .دروآ تسدب
 هدن زتسوپ ۰ دوشیم هدید «تسوپ
 . دشکنیه سفن : دبنجیم « تسا

 یضعب هک تسا باقن یعون شیادآ
 :لفاوا ر فک يم وضت ز

 هک منک لوسبق مدوب دویجم یتقو
 هرهچمدرکیمساسح ادندک مشی ارآ

۱۳ 
 شیارآ هک یمناخ هارمه دیابهک
 ردی انشیمرزا .درک یزذابتساهدش

 تسساهلتعسم اه

 ٩ هدرک ناتکمک ندوب ابی 8

 وتبثم یاههبنج سه
 اعطق , دنکیم كمک . دراد یفثم

 لاحنیع رد اما . هدرک مکمک
 جرج رف تساز ییکتشر ایست مای تع

 ناژ.مننن فرح مدوخ زا مهدیه
 شرهاظ,هلب .الثم ۳ ۵ ارهرام

 تخسمه لاح نیعردو هدرک كمک
 عون چی تم هد شب ذعم

 لوبق مدآ درومرد ار یدادعتسا
 ناوج ) ناونع یروف دنکیمن
 یتحایددن ابسچیم ناتهب ادا(لوا
 تفت « كيين امر لوا ناوج»

 یهدب تدوخبتمحز یلیخ دیاب

 ۹ ۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰٩۹۰۹۰۰ةك۰ةت۹٩ة۰۰۹۰۰۹ة٩ة٩بكبكك)كةبكةةككةكبك۰كة۹ةثةثةثتثتثفث)ط9لچلطسج ح))-_ح_جج ۱۳۳

 هشيپ رنهنآ رب هوالعینک تبأث هک
 ۱ یتسه مه

 امنیسراک هک مرادیدایز یاقفر
 نادنچهکن آ یب دناهدرک عوشار
 داد ًاروف نیدقتنمدنشاب ابیز

 اهن آ یگدوسآ اب .دن |هدادرد غوبن

 .دناهدرک هسیاقمنیلپ اچیل راچابار

 ودن وملب لپ ناژ مروظنم هتبلا
 .دراد یعقاو یدادعتسا هک: تنسین

 نومیسلشیم هس لیاوا هچ رگ

 ودن وماب لپناژاب ای۲ 8
 اهنت وا ؟ دیراد میقتسم تاقر
 تسامش زا رطمهبوبحمهشیپ رنه
 امشاب شخرن.هسنارف رازاب دو

 1 رت لماک

 نولد اب همحاصمن

 . تسا یکی

 ردو. هلباملسنرد » ۵ 11

 سن وفدولیوروب «نب اک یلبقلسن
 یک هلو اما
 دی ایم نامشوخ هک یئاهملیف رد
 نارگید لام هیقب ومینکیم یزاب
 : تسا

 امش یزابمه یاه نذ 8
 ناتملیف نیرخآ دد ارچ ؟ یچ
 باسضختنا ادداد یریم «فج»
 ٩ دیدرک

 راک وا اب زگ رهنوچ ۵ ۲
 راد) جوز نوچ و مدوب هدرکن

 هب نم دوببلاجمیارب (نولد
 هزات . مراد داقتعا وا تیب ویحم

 «وون ودنیرتاک «ودراب تیژیرب نج
 مادک اب متیبب دیئو گن رادیریمو
 لیکشت منا وتیمیوسن ایفسرتکآ

 ؟ مهدب حود

 ؟ورومناذ

 مدشنقفومزگ ره ۵ .آ

 . منک یزابوااب یملیف
 ؟ دیاهدرکیعس 8

 واراب نیدنچهلب ۵ ۲
 یاهلد . هدرکدر هک هدو-د

 وی رانسدرومرد .دهاوخیم بسانم

 تاب یزابمهوا .تساییگ تخس

 یایمع یاب روقک [گینیت زوفک |

 یزاب
 نوچ درکدرار «رگن ایصع» رد

 3 دها وخیم ار «لر۰ دشاب وا

 - نمینعی - دوبیرسپ لامرتشیب

 دوبنکممهک دروخیمررب ینزهب هک
 ووک ور»ردیزاب روط:یمه. دشاب وا

 در ار یتن وکسی ورث | «شناددآیب

 . لیالدنیمهب درک
 ؟ هچ ودرا رب زین 8

 تی. تسا هدامل |قوفح ۵
 امامهرکن یزابشاهاب رتشیب هءفد

 - موج اه
 یمود -نول دنا ۲ اآ

 ؟ دنتسه جوزتكي ردیانش

 نم.دنتسه جوژالاح» ۵.

 . دشاب «رختسا»یگیزاب وا متساوخ

 نمب رایسبدیدم یاهتدم نوچ
 یم نارگید زارتهب ودوب كيدزن
 وا ناگ دتنک هیهتیاب ۰ شمسانش

 سکچیه داگنا دوب «یسیس» زونه

 یاب .همانعب امن واهکت سن اهیمن
 ۰ هدرک یژاب هسنارق ردار فوخچ

 «تسا یپسوروا هک فیح»ش امن رد

 کورس یتنوکسیو ینادرگ راکب

 ذایملیف رد. هدمآ رتامت هنحص
 یسوازورما-.هدشرهاظزل ونسروا

 ملیفرد : تساز .تسا هلابس
 تشه__تفهیورومناژوا «رختسا»

 نیثاست هوالصعب تسا .شیپ لاس

 . یریگلفاغ
 هتسد» ددنب اک ابالاحو 8

 مهنیا دینکیم یزاب «اهیلیسیس
 بوخ وااب# تسا یبلطهذرابم
 ؟ دب رادمهافت

 ۱عنسا فت اشكيو .هلبس زا

 .هن اتخبشوخ .میدشروجلوانامهزآ

 هب قالخا...میدم ًایمت هاررگا نوچ
 اهناوج یانیتسا# گود یصوصخ

 مسه ارودنوملب . دی ایم ششوخ
 مهیلیخ دناوتیم اما.دراد تسود

 ناکشیپرتهزا یضعب دشاب عوبطمان
 .دن |هدشهفالاک الاماک عوضومنیا زا

 نم یزابعن امنایرجنیآ لاحرهب
 کت

 یثهفرسح امش نوج 6

 هب نات راک هطیحذزا جراخدیتسه
 ؟ دب راد هقالعی ز یچهچ

 ین تسود. من اتسودب ته و

 حک تسا وامنیسطیحمهب امومع هک

 ناگشیپ رتهنایمردیتسود. دن رادن

 . | رچمن ادیمن .مراذن اههدننک هیهت و

 کیرمآ ددلاسکی زا شیب
 ؟ دیتف رگ ای اجن ][یزیچدیدوب

 هرود . همل اع تایس 5

 ۱9تا میسیلکن [.دوبیزومآ راک

 راک روطچ اهیئاکی رم آ مدیدومدرک

 < هشت

 ناشهمه.مدرک راک یمیدقنآ زاسملیف
 كيزا. دنتسه یعقاو یاهیئهفرح

 تسکشباکیرم آب مضس رظن هطقن

 هک یتیقفوم اب مياهملیف ؛دیماجنا

 تایچاش امت .دشن ورب ورمتشادراظعن |

 ۳ نا نمبادیئاکی رمآ

 ابوورشیپ نادرماب

 «راوسبسادرم >)دیاش مدرک شالت

 ۳تا اب ار لعوزالویرد را
 اپنیکپماس ماهقالع دروم دایسب
 ریام نیودلگ ورتمیاهمد آ .مزاس
 هکیلاح رد :شدنتخانشیمن یعح

 نان آ دادرارق تحت شیپ اهلاسزا

 ملیف .دوب نکممان ملیفنتخاس .دوب

 نوسلنفا رابیرگید یابیز رایسب
 ۰ درکن راک هجوجیهب اما متخاس

 یزاس ارج رستائت دد 8

 دیهدب ناشن هکنیا رطاخب ؟دندرک
 امنیس «لگشوخ رسپ» كي طقف
 ؟دیتسبن

 .دوب یلکشمهب رجت ,هلب سد ۲

 .«روک نامشچ» درومرد صوصخب
 لب یدام .مدرکیم یزاب لبیراماب

 ارلر نیااجناج.تسین یمدآمک
 هک یاعز۵ نیاب تسرد .مدرک لوبق
 نیبسینت یذزاب لثم دوب مهوا
 نامرهقكيو مهدهجرد رگیزابكي
 اردوخ یزابمه دیاب هسنارف
 مدرک یزاب وااب نم . درک باختنا

 .سبارب ودای جیههبچیه باسحب

 تباثهکدوب مرایتخارد یثهلیسو
 درومهکنیاایو ماهشیپ شه تان منک

 منکیمن لایخ . موش عقاو رخسمت
 . مشاب هتخاب

 هیح و دزا یشنهبنج نی 8

 ؟یئ وجهزدابمسح ؟تسامش

 .منکيمرکف هلب تس د.آ

 ینعب امشیارب یتسدد 8

 نیا ميوگبمهاوخیم سس د.7

 ؟ هج



 .تس ایند نیچ نیرتمهم
 زارتمهمیتسودنم یارب
9 

 ميوکيم ناتهب یروف دنیا مراد
 تسا ماودیب هک یقوشهب طقف

 رواب ار نا یاهادوس مدقتعم

 ساهنآ اب دوجو مامتاب . مراد

 .دن وش شوماخات منکیم

 ناتیا رب ؟دوطچین اب ره 8
 ؟ هداد یئانعم

 ...هلب «ین اب رهم ,هلب تا

 . تسامهم یلیخ یلیخ
 ادزیمآ تفوطع طباود 6

 ظفحدینکیمناشک رت هک ینان زاب
 ٩

 کناف

 سرپ زاب طسوت قاطنتسا 8
 ؟سیلپطسوست اي تسا رتلکشم

 : تا ین هدیچیب

 یزابء سیلپطسوت سد ۲
 اعدا سرپ زاب

 تسیفاک دراد ینارتخس و همان

 شیپ اما ۰ یتکدیئات اد اهنآ

4 

 ۱-هدع اضما شیپ جاش هدحه هک

 تسا یسکعتسد مرایتخا زورما

 زادنبتسداب اههمان زورزآ یکی ردهک

 ..دوشپاچنم

 ؟دینکباسح

 یب و مامت یتمااناب < 9.7
 ارذگ تاقافتاو اهارجام یهارمه

 یرگیدنیچدی اب .تسین بل اج میارب
 زاا ریرتخد دوشیم هن رگ و. دشاب

 قشعرد تفگ دوشیم.درک دنلب ناب ایخ
 ردومتسه عقوتسهرایسب یتسودو
 یتسودهک یمالک هسنارف نابز
 صخش» اهیتسود یاس زاار یعقاو

 2 عفو ا درک

 نافتسا هب دوشیم دوطج 8

 یلاح دددرک دامتعا جیوو رام
 همهنیاوتسا نولدنل ۲ مدآ هک
 .دنادیم مهماد یتسود

 ت ۱ مرحکمه مدآ --_ ۰ 11

 لک هایتشا
 تسا یدادراف بس ۵ . |

 نآ یود دیناوتیم

 یاتهوص -نایآ رو تب ۵ 1

 مذا مثاد شتفم شش_چنپ متشاد
 ار اه لاوئس ۰ دندرکیم شمرپ

 هچنآ طقف یلو دندرکیم حرطم
 رد دوسب بلاج ناشیارب هکار

 .دن درک یمنیشامناشی اه همان اعدا

 مشاببظاوم مشادمدوب روبچم

 یسرپزآب . دوشن ضوع میاهفرح

 دارصانوچدیشک لوط اهتعاس نم

 دوشیم نم زاهک یتالاوئس مدرک
 یراج مسدیاحب دی اب ذغاک یورب

 یاقآ قیقحتیط»: دنسیونیم هک
 طایتحا ۳ درادیمراهظا ینالف

 تقد یسایخ دیاب .دوب مژال
 ورک

 یسم هدافتسایفدههچ یطاخب نم
 ته اهن تک

 دننکیم قیقحت دن داد 6

 دد الامتحا یثهئلطوتهچ دننیبب

 رگ ا . یکهلیسوب و هدوب داک
 دی (هدوبن امشفدهدشاب روطنبا

 ۰.۰ یلو

 ؟ هچیلو - 9۰ ۲
 هحل اصملاهجو امشیل د 8

 تدم دیناوتیم مهزاب .دی اهدش

 ؟دینک لمحت یدایز
 1 میاوخیمبوخ تد ۲

 دادعتسا هک مرادار یشاش نیاو

 مناوتیم. تسا یلاع میاوق دیدجت
 2 ۱ تاقک رتهک 2 2

 .دیک وگب دیهاوخیمدننکیم رت | یمهک

 یمودارب یقافتا رگ
 ؟ هاتفا یمردیانش

 . متف ریمششیپ یروف ۵ 7
 ؟ یلاتان 8

 یلیخ لیلد نیاب س 7
 .تسانامرسپ ردامهک مهم

 قایتشا زادعب یناب هم
 ؟ دنامیم یقاب

 دسیاب یلو ءابیرقت .- ۵.7
 .دنک ماودات دود رفن ود

 المک ناتقایتشا ودوش 8
 ؟تعرسو تدشاب , تسا هارب

 دب زا دهک دی دشهج وتمیک 8
 ۰ ؟ دینکیم هابتش_

 هابتشامراداعقاوهک بس ۵.

 دعب. مدشن هجوتم زگ ره «منکیم
 سیلپ شیپشاهمان هار زا.منیمهف
 فشک زور ره.مدرک فشک

 ناتدوخ زا رتهارچ

 ددتقوچیه# دیدرکن تبظاوم
 ؟دیدنب یمن اد ناتهناخ

 . تسازاب هشیمه .هن ه 1

 کس بس يک کز ۰ هفت «میک دوس

 مشابوج هژرایم هناهدرک مراداو

 خیکتیم دامتعا صاخشاب یعقو اما

 . تسا عطق روطب
 همه لماش نات دامتعا 8

 چیووک رام نافتسا ناتسود
 0 دشم

 . هنشناتسود.ریخن ۵.

 همه . دوب هدشن لاغشا ماهناخ

 دنیوکیم زورما هسک یئاهنآ
 هن اخب هک دن |هدوب نافتسا ناتسود
 ناشهممه . هه اه رحم
 نایرج نیا نان .تسازماه شش
 هک 9 کج لوپ . دن روخیم ار

 مهسیاهصق ره.دنوگبدش هچره

 ...دن زاسب ملیف « دنسیونب باتک
 مولعمنافتسا رامشیب یاهومعرسپ
 .دن رو ًایسهددس اجک زا تسی
 یناتساد ناشدوخ یا رب مادک رع

 راک و دنا هدمآ ردیکیدات ژآ هن راد
 زارگا . دننکب نناراذن یرکید

 زا بتا تدمايت لو یکم ات
 نادن ززا وا هناهدمآ رد نادن.

 .دن درگیمرب اجن ًابدنشاب هده این را
 هدرک ناشت اقالم راب ود و دیان

 نم شیيپرد هنو نماب هن یلو مشاب
 .دنوکیه یک هند

 امش هراکچ چی ووک رام 8
 ؟ووب نات ظفاحم «لیدوگ»«دوب
 ٩ دنب وگیم هک روطن امع

 هناسفا رگید نفآ -تد۵ ۰ ۲

 دنیوگبدب ایمناششوخمدرم .تسا
 لام«دوب نم «یصخش ظفاحم» وا

 1 ٩۶ ۶ لاسردهک چیون ولیم سولیم

 رولب ودنافتسا یل و.درمدوویل اهرد
 رد وا هکدننادیم همه . دوب نما

 لی امچیه . مدرک شدا زآ نادن ززا
 یتقو .ددرگ رب شدوخ دوشکم دون
 رخآ ات دیاب دنکیم یراک یسک
 شدازآ نادنز زا رگا 7 دهدماحنا

 راکیب یروجنیمه هک مدوب هدرک
 مدیسرت .دوب انعمیب ملمع منک شل و
 راک شیارب ددرگ رب هناخناون هب
 لته كي رد . مدرک ادیپ نکسمو
 نکاس نیسم نابایخ رد یصوصخ
 یرفن جنپو تسیب دشيم هک مدوب

 زورما هک هچن آ مامت

 هزات تا وارایسلالتخا هدنهد

 «لوئسم» نم دیسیونیم : هچینعی
 ؛دشهک هچن آ لوئسم؟یچلوئسم ؛متسه

 ؟ دیایب شرسرب تساوخسیم هچنآ
 ؟ شایل امتخا یاهعقامح

 اوسنارسف ددومدد
 !دیئ وگسیم هچ یسن وصتنادام
 و تسانم تسود وا : دیاهتفگ

 ؟ هچ ینعی نيا دوب دهاوخ
 هک ینامه تسرد ه ۵ « 1

 متسود . تسا متسود وا : متفگ
 اب یگداس نیمهب دنام دهاوخ

 رد : شمسانشیم شیپ تقو یلیخ
 انها افندارب طب خوب هک 0
 , مدش

 وا ؟دوطچ ینیرسگ م» 8
 ؟تسا ناتتسود مه

 یسکیع .میوگب وازا- »1

 همه زد یلاتانو فک و نمزا

 نآیورزا . دش پاچ اههمانزور

 ار وا تقوچیه درک لایخ دشيم
 ماکده عقاورد ۰ منکسسمت هر

 یسداع رد «رگنایصع» رد یزاب

 دوب اجنآ ینیرگ .دوب هتسکشمیاپ
 وربیسک ره ذاشیب یسرامرد وا
 كي هیناث دنچ ضرع رد ..تشاد

 یروتومهب.دوب اجنآ سنالویمآ

 سکع نیا دننکب سکسع
 دشيمدر اجهمهزا هک سنالویمآ
 دشاب مولعم هکن آ یب دندوب هتف رگ

 ماهدیب اوخهمین لاحب بقعرد نم
 تن او شت گو چک رد میاپكيو

 هو شات ناف
 روکسا دوب هدر نفلت مهسیلپیاه

 دنکیممرد هدوک زا اههمانزور یضعب

 روماصصختم ههانهتفه كي یهاگ
 دسرپیم نمزا مامتبدااب یلاجنج

 اب 9 عخ طب اور 2 دن اوتیم ایآ

 ردهاگ «دنک ینلعینالف لزاومدام

 همک احمهب هک - یرگیدهمان هتفه

 كي نم هک ميناوخیم - مدناشک
 الامتحاماهدزناک ردادریشورف رهاوج

 داذاب كيردولاويتسف ود هلصاف رد
 ژرز زا هدوب كيدزن هراکم

 . مشکب اد موب
 نماب درک یعسیدرم یزور

 یثهطساو هلیسوب . دریکب سامت
 هب طوبرم عوضوم هک دوب هتفگ

 دارقمدی رپ اجزانم .تسانمسپ شتن وکساجن ۲ .دنک ادیپ یدروخرب
 . . دیئامرفب تقونآ و مداد

 روطچ ادعوضوم نیا 8
 اد امش وا هک دینکیم هیجوت
 هک یلامتحا تاقافتا لوئسم
 ؟دن ادب دیآیمشیپ شیارب

 یل و.منکیمن هیجوت ۵ . 1
 [۳۳صصسصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپيپيپيپيپيپيپيپپبسح سس ج»ج»ج»س »+.

 سیلپ طایتحا اب و میتشاذگ یت اقالم
 میس تقوتنآ . 63 یتح ار

 درم نیااب تسیابیم هکیزورنا
 «راوسیذارف» مدرکیم تاقالم

 یموزل . درک یباتفآ ارم یضق

 دین زب قدو



 راصعا و نو رق دنمهوکش هد دد

 یاهامنیس رد

 یهایم - ای ورا

 رولف - انا ولیس  یامه

 ییلاتان - نوراک - رسمار
 . (ناسا رخ نادیم) ابد ۹ و 5 ونا را

 : دینیب ملیف نیادد
 ... ادیشبح لالب ,مرکا ربمغیپ دادافو مالغ دقرم
 ... اد (ع) ارهزذ ترضح رهطم دقرم

 ...ادربمغیپیاب رکذترضح رهطم دق رم
 یونثمدا وب ۵ تام «یول وم نیدل (لالجانال ومهاگمارآ

 ... ادفهک باحصا داغ

 ... اد هیدن فورعم راوبدو ميلشروا
 نویلیم۷۰۰ هاگ هلبقو ادخیحو لوزن لحم «هبعک هناخ

 ... دی رگنب ادناهج ناملسم
 اد دبهش ع نیسح ماما «نفک نوگلگ ناطلس هاگ راس

 باتهام «(ع) نیسح ماما عاجش ددارب سدقم تب رت
 ۰.۰ دب رگنبار مشاهینب رمق ترضح «تبالو نادناخ

 بیو دازآهاشهاگی اب شرع هاگمادآ «فرشا فجن
 ... دینیبب اد بلاطیبا نیایلع

 دماین زگ ره فرط هک میوگیدرادن
 دا رفلاحرد تسا زونه هک زونهو

 تافارتعا ویدارزا یتقوو

 یوالسگ ویلهایاق آ كيیصاصتخا
 مونشیمار جی ووسیلیمسوروا ماتب
 مدآ نیر تسردان دیاش هک

 تا

 دشاب چیووک رام نایرج وت

 .مک رتبتسا كيدزن کید تقون آ
 هدن زب نوخیبش نمب دندرک یعس
 هنشکبارم مدرم نهذرد تسارور

 سی داپنوچ «یدوخمب یروطنیمه

 اما هتازوسیم نتاظلس كي یو

 اهنیچ نیا لمحت یارسب میاه
 9 تا ست یفادزافتاب
 هیضق وند میاتپ تسا اههام و

 ینیگنسمرسرب شیب زورره .تسا
 تعاس ودو لوجزورنآ ۰ دنکیم
 .مدوب هتشاذگ سس تشپ + اد یاب

 دروخیمن رب 7 نمبتدرک

 ماهقالع دروم صخش هبات یلو
 مرسپ هب صوصخب دسررب یدنزگ
 نیکمشخ و هناوید تتسا نکمم

 سکعل اب ایمنک هیرگ مناوتیم . موش
 دنتشاوخ دف ررودو دنت یلیخ

 .دننک یمومع راکفا میلتس ام

 نآ تپسدزا دش مولعم سرخ آ یلو

 - نهینعی - دوبیسپ لامرتشیب
 دوبنکممهک دروخیمرب ین زهب هک
 ووک ور»ردیزاب روطتیمه. دشاب وا
 در ار ین وتسیو ری ین اددآیت

 . لیالدنیمهب درک
 ؟ هچ وددا رب ژین 8
 تكي. تسا هداعلاقوفس ۵ :آ

 امامدرکن یزابشاهاب رتشیب هعفد

 . دوب یلاع

 یمود -نول دنا آ ۲
 ٩ دنتسه جوزكي ردیانش

 نم.دنتسه جوزال احد ۵

 . دشاب «رختسا»یگیزاب وا متساوخ

 ین رایت ۶ یاهنذم نوچ
 یم نارکید زارتهب ودوب كيدزن
 وا ناگ دتنک هیهتیاب . شمسانش

 سکچیه داگنا دوب «یسیس» زونه
 یامه همانشیامن واهک تسن ادیمن
 ؛ هدرک یژاب هسنارف ردار فوخچ

 «تسا یپسوروا هک فیح»ش امن رد

 9 یتنوکسیو ینادررگ راکب
 یتیفلیف درد« هدمآ رتاثت هنحص

 تیم.

 مكيفرد ۰ تسالز :تسا هلاس

 تشه-_تفهیور همناژ وا« ,ختسا»

 مياهلمملا سکسع . یوم ف
 تسا نفع شی هنطتتسریخ

 7... بیش نمک« ی قو. اقاال

 ناشهمه.مدرک راک یمیدقنا زاسهلیف

 كيزا. دنتسه یمقاو یاهیئهفرح
 تسکشیاکی رم اب مضس رظن هطقن

 1۳ ظوم اب مياهتلیف ,نیماجنا
 تایچاش امت .دشن ورب ورمتشادراظعن |

  دناساتشت نمی اریئاکی رمآ

 «راوسبسادرم >»دیاش مدرک شالت

 ثادرگ راک ابار لشورالویرد رثا

 اسپنیکپماس ماهقالع دروم دایسب
 ریام نیودلگ ورتمیاهمد آ .مزاسب
 هکیلاح رد :شدنتخ انشیمن یتح

 نان آ دادرارق تحت شیپ اهل اسزا

 ملیف .دوب نکممان ملیفنتخاس تم

 نوسلنفا رابیرگید یابیز رایسب
 4 درکن راک هجوجیهب اما متخاس

 یزاس ارج رستائت دد 8

 دیهدب ناشن هکنیا رطاخب ؟دندرک
 امنیس «لکشوخ رس) » یاب طقف

 ؟دیتسین
 دوبیلکشمهب رجت «هلبد.۲

 .«روک نامشچ» درومرد صوصخب

 لبیدام .مدرکیم یزابلبیداماب

 ارلر نیااجباج.تسین یمدآمک

 هک یطد4 نیاب تسرد .مدرک لوبق
 نیبسینت یزاب لثم دوب مهوا

 یزاب لد ماهناخ رد ینوب نیولت
 همان رب رخاوارد دن و مدرکن

 مدادص,نوچدننک عطق دن دش ر وبحم

 نایچاشامت .دوبهتفرگ ضغب یلکب
 نوچدنتفایرد |رمشات نویزیولت
 مدرماهن ویلیمهب یتقو .دوب یعقاو
 اب منکیم شهاوخ» : متفگیم

 روطب تاملک هک دینک رواب «دینکن

 : دع اضتکیو یییحأت
 رسشنات نداد ناشناب

 لامتحا .دیدرکیمكسی د ناتدوخ
 هیضق دد امش شه هبا رن [تشاد
 ٩ دنهدب تبسن چی ووک دام

 هناخو دیک یه صک

 ؟تشادیمدوج وچی ووت رام هیصف
 یاقآ چیووک رام یاههمان رگا

 ایآ درکیم مهتماد داجن نوپ ود
 هیضق نامرهق نوسبود یاقآ

 . دشیم
 نولد هکنوچ . هن سس . ۵آ

 شوررف اهذغاک .دزادن ایمهارادصورس

 دن راذگییمهب امناجزا همه .دوریم

 انعمیب دنیوگب هچره نارگید
 تساوه داب همه دشابن ای دشاب

 هراس انآ بک تسین یستجایعحا

 :دنب وگییمهفق والب نمب امادنهدبییضوت
 عقاو ؟ دیتسه نئمطمال ملک »

 «؟دیئ وگیم

 طیحم اب امش ط.ادد 6



 ثعاب ینونناکراماب «ناشاب وا

 ساسح امش یاهیسرب زاب هفش

 ؟ دشاب

 نیا عقاودد « هن ب۵ .

 همه رایتخا زا هک تسا یثارجام

 رگید.دوطنیمه مهنم, هدش جراخ
 ین وتناک رامارچ دنادیمن سکچیه

 دنیوگ یم نمب .تسا نادنز رد

 یسم ناتسداد هب دانتسا لیکو

 لک یناتسداد هب وادوخ هک دنک

 ۴۰.۰ نیزو مه دعب ۰ دنک یم دانتسا

 تافو علوم مآ یوم سا
 - یژاب

 سرپ زاب طسوت قاطنتسا 8
 ؟سیلپ طسوست اب تسا رتلکشم

 یزاب« نییلپظتوت فا +۲
 اعدا سرپ زاب . تسا رتهدیچیپ

 تسیفاک دداد ینارتخس و همان

 ینک دیئاست ار اهنآ

 بک ننه تساقا ایتشسحع تق

 نی اتهام

 مزا- یاد شمع نفت یف

 ار اه لاوئس . دن درک یم شمرپ

 هچن آ طقف یلو دندرک یم حرطم

 رد دوسب بلاج ناشیارپ هکار

 .دندرک یمنیشامناشی اه همان اعدا

 مشاببظاوم مشادمدوب دوبج»

 یسرپژآب . دوشن ضوع مياهفرخ

 دارصانوچدیشک لوط اهتعاس نم

 دوشیم نم زاهک یتالاوئس مدرک
 یراج مسریاحب دیایب ذغاک یورب

 یاق آ قیقحت یط»۰ دتسب ونیم هک

 [طایتحا «... درادیمراهظا ینالف

 تقد یسایخ دیاب .دوب مژال
 هر

 یسرپذزاب تعاس لهچ 8
 ؟تساداب ز

 و
 ینابصع نوچ نم یارب صوصخپ

 .میتشا ذگ نهدب نهد هعف ددنچ .موشیم

 مدیدیم سرخآ هک یئاهسیلپ اب
 مهب و دنتسین دنیاشوخان مه دایز

 ناملاحهکید» دندرکیم فا رتعا
 ناشباوجردو «دروخ مهبنول دزا
 دینک یسمن کف «مهنم» 0 متفگ یم

 «دروخیم مهب دداد مه نم لاح
 تسا ملسم زیچ كبي هنافساتم
 هک تسارجام نیا رد نم دوجو

 هتشسامقنک ایت ادصو رس همهنیا

 یارجام هداب دد 8
 داهنشيپ لاحب ات جیووک رام
 ؟ هدشن ملیق

 فداصت یلو 2

 نیاخا زا هجا تیمش
 ار «اه تاسیس هتسد»ملیق هنحص

 دیاب .منکیزاب یرتسک دادخاک رد

 و موش هدایپ نادنزلیب وموتا زا
 سرپزاب قاتادراو تسدب دتبتسد

 ؟مدینکیممسجم,ار ولب ات ۰ موشب

 دیدرک لوبق ارچ 8
 یزابعقوم نیا دد اد لد نیا

 ؟ دینک
 تا یدادراریق تس ۵ 1

 ۱۰ هدش اضما شیپ جات هدحه هک

 تسا یسکعتسد مرایتخا ژورما

 زادنبتسداب اههمان زورزایکیردهک

 .دوشپاچنم

 نآ یورد دیناوتیم

 ؟دینک باسح

 زا هیضق نیا رد هس ۵

 م هدافتسا یفدههچچ رطاخب نم

 مع وب 1
 ی

 .:منادیمن

 دننکیم قیقحت دن راد 8

 دد الامتحا یثهئنطوتهچ دننیبب

 رسگا . یکهلیسوب و هدوب داک
 دی (هدوبن امشفدهدشاب روطنیا

 ... یل و

 ؛؟هچیلو- 9۰

  هحلاصملاهجد امشیل و 8
 . تدم دیناوتیم مهزاب .دی (هدش

 ؟دینک لمحت یدایز

 . مباوخیسبوخ س ۵ ۲
 دادعتسا هک مرادار یسئاش نیاو

 زیاوعیح. .تبما یلاع اوقات
 اه سیلپ اب تعاس تشهو لهچ

 بوچ كينوريب میآیم منارذگب
 یمودهب یضردو...مرادیمررب درایلیب

 .مشیدن | یمن نیچجیهب گیرد
 دروم شزرو درایلیب 6

 ؟تسانات هقالع

 اقا راک نیا ءهن ع ۵ ۰ 1

 یئهفرح دروطب اد اهشزرو همه

 یکیدیگ دن زرد یلو.ماهدادماجن |
 مراک هتسرگ ناتچ . مرادن تقو

 تصرف یگید یاهزیچ یاریهک
 «ماهشیپ رثه . دن امیم یمک رایسب
 فینصت مهاوخیم , ماهدننک هیهت
 رازه ود تعرس ... مناوخب

 دین زب قرو

 یاهامنیس رد

 نا ربا لاسر وین وا

 هدیل ظفاح , دن ولا

 4لاژ لای ور« نوتین
 تنوم « داگ راساد

 « ما رهش « ول راک

 شوبراد

 وت اب ار اس ۰ راهگارهتچار
 تاغار هنجام

 یرفاسم
 ناهسا زا

 و

 نشیکیاچ و .رکناش :زا کیزوم



 1 تا

 ید همه
 مه

 نایمزا هک اد دیدج لاس همان رب نیل وا

 هدش باجتنا ینسد تلاو یاهملیف نی رته

 . دب امنیم # رم تسا

 5 یامنیس رد

 ید هوم هایمید

 ! «یقفا» لودج

 یئدم و دوب « ژابدنپ» قیاس هک یفورعم یث«هفرح » (۱
 ! دمآ یم باسحب «دیشردرم هد» وزج مه

 « طخ هار» رد ندو ثناچاب مصهینامز «نامرهق  نیا )۲

 . درک یم هژرابم

 اب مه شدعب و دوب «رکاو ترباد » سمه اقباس (۳
 . تسا فو رعمیلییخ ش«تدانرب ذاوآ» هصالخدرک جاودزا کاتن اس

 «نوتسوب»ردو تفد دعب دوب «دزد سنرپ » یستقو كي (۴
 ۱ درک تیادج هبعورش

 هناخ» رد وا اب ترول ایفوس یتستح هک ت سا ی(

 ۱ «یبرغ لامش زا لامش» هب تفر دعب و درک یگ دنز یتدم «یقیاق

 : دیشکیم اد شدازون دلوت راظعتنا اهلاس هک ین ذ ۶

 ! دیسد وذزآ نیا هو
 دوخ قیفر یباسح «نک هفخ ادص» اب هک ی«رگت داغ » ۷

 ! درک یکیاد «سیئول یرج»

 ار یکیزکم شقن هک «ازولاسی+ هو رایسبر مت ۸

 درک افیا یبوخب

 ماقمهب وداد بولط« هحیتن تبقاعوا «لیلدیب شروش » ٩

 ۱ دیس ر«یسپیج»
 تسود اب هکلب درک راتفر «هناگیب كي لثم هن»د وا (۰

 ۱*تفر «ودا رودل » هب «نیو ناج» دوخ یانشآ

 نتهد یا رب ها وخل د «هحفص» تسیب هحفص نیا تاقب اسم یا رب

 :فرط زا هک هدشهتف رگ رظن رد(هحفصود و ةن رهیآ رب )هقب اسمددهدننک تک رش
۵ 9 ۱ ۵ ۵ 

 هزی اج ناونعب

 دها وخ مب دقت

 دش

 هناخ راک ینس.د تلاو نوت راک یاهملیف بوبحم نانامرپمق
 یزاس هحفص اننکیم اغوغ ملیف نبرادد



 هقپ اسم ناسک دن رب
 «۳ هدامش لودج»

 ینافرع ارذع مناخ

 هر تمش یا

 یداسناوخ

 :یقفا : حیحصخساپ

 - ۲ نتلیماه جرج - 1
 نمیج - ۳ سجررتسا ناچ

 حلص و كنج -۴ سکاف
 اکیسج -۶ نومل كج -۵

 یرج - ۸ زمیج -
 تكج - ٩

 یلوج تا و یدومع

 سیررک اچ جرج-۲ زوردن ۲
 ناج-۴ یزول فزوج ۳

 نیو ناج- ۵ دروف

 هواج,-۷ نشت اس

 فج - ٩میج -۸

 ۱۳» هشیاسم ناگدنرب

 «ملیف ۶ و هشيپ رنه
 یهیف غورف مناتخ

 مدقمیحتف نسوسمن اخ

 یردص نمسای مناخ

 ییاره؛ربک ایاقآ

 : حیحص خساپ
 و ترویپیهنیرستاک - 1
 سدح» رد هیتاوپ ین دیس

 ماش یارب یسکهچ نزب
 و نموینلپ -۲ «دیآیم
 «ك) رحتم فده» ددیل تج

 و لات تنیشازو ۳

 رد» رد نوسلیو تاکسا

 -۴«یدرسنوخ لاک

 دد نویل وسو یندراگ ا وا

 نتفادنک 0 «اناوگیابش»

 رد نیک لکیام و نگ رب
 راکسا - ۶ «ریدقت یزاب»

 یسوساج»ردمولب رلک ورن رو
 4 دمبآ ین رت زا ةک

 6 اع ع

 قوف ناگهنرسب زا

 زور رصع دوشیم شهاوخ

 تفایرد یارب هدنب آ هبنش

 روعم پاچ هبدوخ زیاوج
 _ دنیامرقهعجارم

 تا

 «نسدوهالا ر»ملیفه
 داهچ مان تسا یفاک

 فورسعم هشیپ نه ملیف

 تک نسدوه کار

 دن دیتیبیم ار شریواصت

 هزیاحو دیتسرفب نامیارب
 . دیریگب

 امنیس رود ظطرتو

 ودیل وپ
 ار امش هرهلد و ناحیه جوا ات هک یرثا

 دناشکیم دوخ ها رمه

 لروسنا  رکب ل وماک

 شکن -ت نژبواناب ملیف رد

 رد رچشع
 اس موج / ۳

 ی 0 ۳
 تم ر اوتسا نیلوبا ۰ نواب رج  تترشاب



 نولدنلآ لماک یوگتفگ
 ۰ منک یمیگ دن زتعاسرد سمولیک

 .مشاب هتشادمناوتیمن یتالیطعت
 .مروخیمن دردب گیدزورتشهس
 بیحع مقاورد موشیم كانتشحو

 راک نیا یارب چیه نم تسا
 هک یصقوم نچج : ماهدشن هتخاس

 نآ رد متسهشاجنا لاح رد
 .دنک یممن وتفم هظحل

 لیبموتا و بسارگید
 تسسود اد مرسک هحلساو
 ؟ دی رادن

 یراوستقورگید سس د .
 یکلاس جنب و تسیب ات . مرادن

 هقب اسم متساوخیم متشاد نسل

 .مدیتسنپ یه | رندن آ ردنت .مهدب

 تسود یهاگهاک مه زونه

 نما مرسپ دلوت اب یلو مراد
 قح رگید هک م/هدیمهف هتشذگ
 نیا ذا شیپ . منک تقامح مرادن

 لوبق ار یرطخرص متسناوتیم

 نتشکب ار مدوخ متسرا قیم :منک

 نیع . مدوس اهنت و كست مهدب

 . دوبن ملایخ

 هجیگ رسربارب دد الاح8
 ٩ دینکیم تمداقم

 مدوخب راشف . هلب س ۵.7
 . تسا یداع « مدوآ یمن

 ؟ تساهلاسدنچنات رسب 8

 .همینو لاس راهچ س 7
 شوخ ء تا یلاع لاحرس

 ار شردام و ردپ مارتحا تسا
 . تسا هداعلاقوف . دراد

 زازهود یگ دن ز فده 6

 وا مه امش تعاس دد رتمولیک
 ٩ تسا

 هک یزور زا « هلب سد.

 . تساهدش دل وتم

 ٩ شدینیبیم بلغا
 نالا . تساجنیمه بس ۵.

 . ددرگیم نب هسردم زا
 3 یا ایا ملات

 ۰ تسین یلکشخ .تساین امدوخ

 تینمامدءذاادوا دوطچ 8

 امش ظیحم رد (رهاظ هک ی مئاد
 ٩ درک دیهاوخظفح تسا یعیبط

 هک دیشوک مهاوخ بس ۵.

 دنچ . دوشن نآ هجوتم نک ره
 رییغتمداودیماو مرادشیپ ردیل اس
 مهاوخیکتخپ نس رظتنم منک ادیپ
 رهب . مراد مک زونه دیاش هک دش

 یئادج زاهک ی ثهرطاخ 8
 عنام دیداد ناتددام و ددپ
 ؟دشن نات رسمه زا امش یئادج

 نیرصگ دزب نیا س ۲
 -تسکشاهتت-یوب .میک هن ز تسکش

 یتیمها چیه اه تسکش یگید
 تسید درد تشاک وزرآ . دن رادن

 . مشاب هتشاد یدنزرف یگلاس

 متساوخیم نوچ مدرک یداددوخ

 تسن اوت مهاوخ هک موش نئمطملوا
 .مهدب واب متشادن مدوخ اد هچنآ
 اعقاو . موش هلاس یس مدرک ربص

 < سا تفوتن او :مد یک یی

 . متخاب
 هدجه رد اد وا امش 8

 دیها وخن نیچ ودنههن او ریگلاس
 ٩ درک

 تمدخ یل و,هن اعظم تم.

 داد دهاوخ ماجنا ار شی زاب رس

 ! میوکیم نم اد نیا
 ناتدوخ یسایس رظن ذا

 ؟دیهدیم زا رق یئهدد هچ داد
 دنهدب ناترارق تساد تسد
 ؟ تسا تسدد

 مقفاوم لیملامک ای 9۲

 یارب یلو منکیمن یزاب تسایس
 . مراد یدیاقع مدوخ

 ملیف دد یثهلمج 8
 ... تسه «یئادوماس»

 رتگ رزبیئاهنت چیه» - ۵.7
 زا رکم تسینیئاروماسیئ اهنت زا
 ؟تسا نیمه «لگنجردیربب نآ

 . دمایم امشب بوخ 8
 لگنج رد نم نوچ س 1

 منکيمرکف نوچو منکیم یگدنز

 . متسه یکچوک ربب
 رد امش یگ دن ذ لکنج 8

 ؟ تسا هوبنا هظحل نیا
 لگنج نم لکنج س ۵.آ

 .دین ادیم ناتدوخ . تساناکمه
 امش لام مینک ضرف 8

 . دیآیم رظنب رتهفخ یکدنا
 .تسا روطتیا دیاش بس ۵.7

 . تسا رتک ان رطخ یمک دیاش

 یکتسب . تسیز دیاب یلو
 نتسیذ یداع. دراد باختن |هب

 رگا نه یگدنز همت روس لاحررهب
 رد دچیپیم مشوگ رد شیادص مه

 تا یه

 یامنیس رد طشف

 یی یا مدهدن ندلک
 دچ

 امنیس یللملا نیب نادقتنم تئیه هدبزگ رب

 لاس ملیف نا رتهب ناونعب

 رنروراکسا . نسناجدبوبد . نیئوکینوتنا
 دروفجارابراب . دوکلیجناج . اکیسدوبرونبو

 نسردنالکیام : ینادرگراکب یملیف رد ربوملوا سنرال ...د

 هثداح و تماهش « نامیا زا یناتساد
 یئامنیس راکهاش ره زا رترب و دوصت قوفام یرث

 (۷0)6 ريام نیودلگ ورتم یناپمک زیمآراختفا لوصحم



 نر رو و2924 4444م +4
 6006 نامدوخ یاهزاسربخ 8 9 9 9 9 9

 ؟ناموت را زفل تسیب ودص 8

 مناخ یارب اکیدنس ایوگ
 رازهداتفهار دزمتسد خرننازورف

 شدعب هک دود هتف رگ رظن رد ناموت

 دشدنلب اههشیپ شههمه یادصورس

 خرن نماض ینکرغرخآ تسد و

 نازورف ! دیدرگ شیوخ دزمتسد
 شریخاملیف ودتیقفومهب هجوت اب مه
 («لاخکت» و «اخیل زو فسوی»)
 هتفه نیاو دربالابار دنمتسدخرن
 ودص دودح یدادرارق هک مد دینش

 یحور لداع اب ناموت را زه تسیپ

 رد یشقن رادهدهع ائ هدرک دقعنم

 یحورلداع ...دوشبدیدج ملیفكي
 دصق هک تسا یناوج یهشیپ رنهب

 هیهت هورگ كي شدوخ یارب دداد
 .دنک داجیا یسرافملیق

 داددارق 6
 تسیندب دشناذورف تبحصو

 یلغابمه یدادرآرق یوهک دین
 یدمک ملیفكي رد ات تساهتسب یسابق

 رهاظ روپیر مارهب ین ادرگ راک هب
َِِ 

 اب ملیف نیا ددیزاب یارب
 هدشیئ اهتبحصمهاشرگ و این نهپش
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 رتداذآ 6

 میمصت هتفهنیآ تسد نیدز

 متلیف هتک تف یک ار دوخ یئاهن

 یهبامرسهدا ر«نادرمریش» شدیدجب

 ملیف دوبرارق البق) دزاسب شیوخ
 و (دوش هیهت اذالپ ویدوتسایاررب
 رتدازآ و رتهب هک تسبا" شعلعا
 «نادرمریش» دنک راک دنا وتیه

 و درادرارق نی دود یولجالعف

 « یمتاخابیرف شون آ ,تسدنیرژ
 نارگیزاب مه هلاهویدجاس خرف

 .دنتسه نآ یهدمعا

 «نیدرف» 8
 ات دشهتشاذگ یراق تبقاع

 ویراکمهاب «دریمیمی رتخدبشم 2

 راک هتبل اودوشهتخاسنیدرف تک شب
 ناکامک اریرادربملیف وین ادرگ راک

 دو دهاوخ دادهده«نایمل اعیفطصم

 رظن ردهک تفگ یواراب یسامت ردیو

 هب هجوت لباق ملیف نیا تسا
 هیفسو هایس پوکسامتیس تروص

 ۰ ددرگ هیهت

 فداصت 8

 ثداوسح .دیع مایا لوطرد
 ناتسودزا یخرد یارب یراوگ ان

 یهو هلمج نآ زا ۰ دمآ شیپ

 طایخ نسح» لیبوموتا دیدش

 فتنک یاقفنا رب رگیزاب «یعاب
 فسات لامک اب هک دوب نویزیولت
 تسدزا اردوخ ههام٩ رتخد یو

 لیب وموتا فداصت روطنیمه
 هناتخیشوخ هک «یرافغ نیورپ »

 یناج بیمار نت
 .درواین رابب

 ! ایروتکی و لمع 8
 هراتس« ایروتکی و»شیپیدنچ

 ار شیوخ هرهچذآیتمسق یمیدق
 كيتسالپ یخارج رتکد تسدب

 میمصت هک ایروتکیو . دادرارق
 زا جراخرد ار لمع نیا تشاد

 یثهدعقیوشتهب دهد ماجنا روشک
 - هشيب رئهو تایدزن ناتسود زا

 هدست تردابم راک نی اب البق هک

 نامدوخ نارهت نیمهرد - دندوب

 هدف گرا رو سا عید
 مه یبوخ هجیتن هللادمحب ایوگ

 ۰ داد

 قیفوت قح ایو تسا هددوآ تسدب

 1 نتشیب

 شدرف 6

 زوروندیعمایا یسراف ملیفهس
 «لاخکت».دشورب ور یبوخشورف اب
 ناموت نویلیمكيدودحهمهزا شیب

 «یرارف هس» دعب و تشاد شورف 4

 رخآ ردو نامو: رانهدصتفه مقدار

 زا شیب یمک هک «نوراق نارسپ»

 .تسا هتخورفناموت راره دصن اپ

 زایثهنحص ددیدرون اما كيب 6

 دیدج مان 6
 سا یهب دج مات «راتفرگ»

 اب رک «قشعرب تنعل» ملیف یارب
 ابی رف ه یعیطمكلمرصان تک رش

 هب یماقم مئاقو رفولین . یمتاخ
 دومحم یرادربملیف و ینادرگ راک
 . دوشیم هتخاس ناشوک

 !یطقرفس 8
 یناگشیپ رته هیلک هتفه نیا

 زورون ,یت رفاسمیاه «روت» اب هک

 هدنارذگ روشک زا جراخرداردوخ

 زا . دنتشگ زاب نارعهتهب دندوب
 اراسو هلیمج ۰: این یهپس هدع و

 دوش هدرب ناشمسا هک دشضاح

 «ندوب یطسق » رطاخب نارگیدو

 هک دندشن ضاح ترفاسم نیا

 !دنک زرد یئاج ناشمسا

 ایل اتیادد

 هک تسا یکاح ایل اتبازا ربخ

 ملیف دد یزاب یدرونامیا كيب
 نامهروظنم)«یکیرتکلا یلدنص»

 اب ار ( «دیشاب اهنیم بظاوم »

 ملیفنیا . تسا هدرک مامتتیقفوم
 و مر رد «هواک» یعاسم تب رشتاب

 . تسا هدش هتخاس توری

 نیب دود یوءاج 8

 نیب دودیولج« اهگ رگ هرعن»
 ینادرگ راکب ملیفنیا 2 ددادرارق

 تتما تک یشانو تداهک ا تربور

 هیهت جوا و هقیاطرهچونم «یرفعج
 نذ ناگ راتس لرتسارارق دوشیم

*ِ 

 هد همب نیهشو هددآارنآ
 هیاقک رهکد

 1؟ تس دانسدولاس

 هدنس ون هرول اسنیکیکیس

 وویدار یضخیداتیامهن اتساد

 هیهت زا یی توعدب تاعوبطم

 دد !دیئویدأنس نتشون ناگ دننک
 هدرک عورش ید اقتنآ و یقشع هیأام

 رارصا نآ ةزوسندوب ون ردهک تسا

 شی امتدم زا رول اس. دراددایز

 آر یسی ون ود رانس هک تشادمیمصت

 یر ۵ هتوک رطاخب امادنک عورش

 لاک هننک هیهت زا یکی (ناشدوخلوقب )
 رول اس: تحنانا قی وعت هب ارراکتیا

 هیج وت روطنیا ار سما نیا تلع

 زا یکی توعدب یزود : دنک یم

 یث وی دانسنتشون یا رب ناگ دننک هیهت

 هل ومعم تاف راعت زادعب . مدشتوعد

 تسا وخنتم زاروب نه هدننک هیهت

 ار «ردآربود ر یدنهملیف مورب

 هب یناتسادنآ یورزا ومنک اشامت

 ری جن هتشرهبینا ریا هنیمزو مرف

 دایسب عوضوم ندیاذا .مروآ رد
 یزور هک ار نیا رکفومد روخفسات
 یلکب مراذگب تسیراتس ارووخمسا

 هکنیا او متخادنا رودب مرس زا

 زا یکسی قیوشتهب شیپ یتادته

 امتیسو میت ات یمیدقناگشیپ رنه

 نخ هتتمز نیا رد .متفر تک منهصت و

 ۱ : یس# 6۱ :مشان ةتشاد ییلاعف



 جیهارب نایلیمیزکام وتسکناگ" "
 رسصا

 گوگل یژرب ونیتناتسنک : رثا

 : دینک جراخشت زا اروا یاهسابل »:دهدیمروتسد رتنالک

 «؟دیتسه هچ رظتنم.دینک عورش

 هدشسیخقرعزا هک دیفسنها ریپ وون راولشوتک هین اث دنچرد
 .دننک یمجراخشی اپ وندب زا تن وشخ اب ارنایلیمب زک اهقاربیاهشفک و

 دنن امتسدتشه. دنک یم كمك اهسیلپهب یرتنالک ی شنم یتح

 میهارپ..دنشک یمنیئاپنایلیمی زک امندب زا | دزیچهمه دابدرگ ونافوت
 یرتنالک سیئر یولجرد یب آباروجتفجكي ودیفستروش كياب طقف

 دشاب هدنک رپ نافوتشاردهکنیا دنن امبوا یاهسابلمامت .درادرارق
 كل ذ-عم . دراد رارق نیمز یور قاتا فا رطارد قرفتم دروطب

 تک رح شادد هکین افوت .دنکیمنیتک رح نیرتکچوک نایلیمیزک ام

 دوبهدرک بلسوا زاار یششوک هنوگ ره ناکمادوب هتساخرب تسد تشه
 یرتنالکس یئد لباقم رد دنز مهرب هژم یتح دناوتبهکنیا نودب
 . دون هداعسا

 هژادنارهب یمیدقیاهمخزرثا .تسامخزیاجزا رپ وا ندب همه

 ورغالواندب تسازبس هب لی امدرزنایلیمی زک ام ندبتسوپ :لکشرهو
 هک دنتسین شندب یاهناوختسا نیا .دسریه رظنن بوچ نوچ كشخ

 شیاهمخز تارثا یورزا صخش, دن اهتشاد هاگناپرسو تسار اروا

 حورنیا .دنشاب هدرک درخاروایاهناوختسا مامت یتسیأب هک دمهفیم

 . تسا هدشادهاگناپرب مکحمو تسارروطنیا ارواهک تسوا

 و تتساد نازابرس مادن ادنن ام هیهارب یک ام مادنا هک اریز

 تسا مولعم»:دیوگیمرتنالک .دسریم رظنب هدیمخ هکلب تسین میقتسم
 نسمو یداد-ندوخ اب یثهحلسا عون چیهوت . یتهتفگن غورد وت هک

 ینک یمن یداتفد نوناق فالخزب هظحل نیا رد وت هک منگمطم

 «.شوپبار تیاهسابل

 شت ]شدوخ یارب یراکیس .تشاد رتنالک هکینامذز تدمرد

 شی اهشفک دنب وا .دشوپب | رشي اهسابل مامت تف ای تصرف میه رپ سک اه«دزییم
 : تحادوا ارشی اههمک دمامت ودرک تسردارشتاوا رک هرگ زین وتسار

 داد ماحن | ,دنیبب هکنآ یب كلي رات یقاتارد ار راک نیا فندک

 رد.دریگیم دا نادنز رد صخش ار یکالاچو تراهم عون نیا
 ماحنا ار هند راک ناعشگنا ون و درادن دوجو هنیئآ نادنز

 هک ماتحامسارم نیل واینعی یندب شیتفت» :دیوگییم رتنالک .دهدیم
 سک اه.تسایهود تون الاحوتساهتف رک ماجنا متسه انویدموتب نم

 ارمهک یثهدماین اجنیا وتسپ «یرادندوخاب یئهحلسا عون چیه وت

 الاحامسپ ,ینکب یراک یتسن اوتیمذیدوب لایخنیاب مهرگ | هزات و یشکب
 یا وهوناداب زاا روفمین اوتیمن امامآ .میهد همادا نامتیحص ميناوتيم

 مهنس دداربوت رگا .یسانشیمبوخار نون اقوت .مينکب تبحصبوخ
 الاحبوخ.موشای وجوت یتماللس زاومسبارتلاوحا تست وتیمن یدود

 «؟یثهدرک دارفنادن ززا ایآ :منکيملاوئسوت زا ,یلصافرحرس میئايب

 «.ماهدرکن رارفنم» :دهدیم باوجرتسگناک

 نیشاپوایور ورس زا قرعوهداتسیاتک رح یب نانچ مه
 ومیالسكنهآ اب رتسکناگ .درادرارق شودریزهکنیالثم دزیریم

 ن داعمزا زورسید.ماهدشدازآ نمرتنالک ی اق ] »:دیوگیموا

 وماهدوب هار رد نرتاب مامتتعاسیس وماهدشصخم انک والوگ رات

 جن تعاس زورماو ماهدینارذگ نرت رداربشدو ذورید تقو همه
 حبصجنپتعاسزا» :دس رپیمرتنالک «.مدشدرآو تسراخوب هب حبص

 ؛یئهدرک تاقالم اد تایمیدق ناتسود ایآ ؛یثهدرک هچ نونک ات

 ابهک یدوسبهتفر ایآ ؛یدوب هتفد تباقفر ای شحاوف ندید هب ایآ
 « ؟ینک هیوست ادتایمیدقیاهباسحنآ و نیا

 هاگتسیازا .ماهدیدن ار سک چیهنم ؛ریخ» :دهدیهبآ وجسک ام

 ارت روص اجنآ رد و متفر نهآهار هن اخن امهمهب امیقتسمنهآ هار

 مدرک اشامتارنوریب و متسشن هرجنپ یولج سپسمدرک مامحو مدیشارت

 زا حبص تشهتعاسرد ۰ دنوشيمزاب اههزاغم هک حبصتشه تعاسات

 اپهب هک یباروجو شفک ونت رب هک اهسایل نیا و مدشجراخ هن اخن امهم

 موس هقبطردومدرک ,تعجارمهن اخن امهم هب تقونآ . مدیرخ مراد

 ابو مدرک ضوع ار مشفک و سابل اجنآ . مدشدراو مدوخ قاتا هب
 )» مه اجنیاب امشدنن نشش. هرامش یاومارت

 .دراذگیمرتنالک زیمیور ارنادن ززا یدازآ هقرورتسکناگ

 ستنالک نآ هلیسوب هک تشاذگ" یریت تفه نامه یور ار هق رووا

 ۰ دود هتک هدادرارق فده ار میهارپ سوک ات راپسا

 یسدرب هناقیمع اروا یدازآ هقرو ناسرزاب ریاسو رعنالک

 ۰ تا تسرد اهرهمو ًاضما مامت ۰ دننکیم

 لاس هدو ماهدوب نادن زرد لات هد نم» : دیوگیم میهآرپ

 هتشات نادن زرد هک یمظنمو بوخ راتفر یارب 2 دن | هدیشخب ار دیقب

 « دندرک داذزآ تنامض هیقاب ارم

 ورم هچ ترا ووصح 9 یش نباجتت هیوگیمسزالک
 ملاسو محیحص روطنیا ین ون اق یدازآ هقروابانک وا لوگ رات نادنز

 نم .مرادن لوبقوت زا ار ی نم ؛تساروصت لب اق ریغ .دنک تعجارم

 عوضومدوختسداب طقف تقیقح تابثا یارب هک متسین سدقم ساموت
 اریزیچهکنیا ذآلبق متسه سیلپ دنمراکكي نم . میامن یسررب ار
 «. منک یمهنیاعم اقیقدزاس تعاس كي هننام ار نآ مشابهتشاد لوبق

 . منکیم شهاوخ , هتبلا » : دیوگیم میهارپ

 «. دیئامرف

 اهنآ ودریگیم سامت هطوبرم تاماقم اب نفلت هلیسوب رتنالک
 ینون اقلحارممامت وهدشدازآ انون اقمیهارپ سکام هک دننکیم قیدصت

 .تساهتف رگ ماجنا مزال تافیرشت و

 : دیوگیمررتنالک
 «:یثهدمآ نمدزن ارچ

 طقف نم هک تسا بیجع نات رظنب نيآ» ۰ دسرپیم میهارپ
 شیپلاسهد ؟مشاب هدرک یمالسو منک تاقالم ار امش هک ماهدمآ اجنیا

 ؛میهارپ:متفگ مدوخب دندادیمهجنکشورجزرتفد نیارد ارم هکیعقوم
 یهاوخن نوریب یرتنالک سیئررتفد زا هدنزوت ,نکعادو یگ دن زاب
 هدنز نم دینیبیم هکیروطن امه اما . درم یهاوخ اجنیا وت « تفد
 هک ناگ دش تشادزاب زا چیه هک تسایزوریپ كي نیا . مدمآ نوریب

 , دننکب ادیرکف نینچ هکنیا تارجدن |هدشیئوجزاب امش هلیسوب

 لب اقریغیزوریپ نیاهک ماهدمآ اجنیا روظنم نیمههب نم.دن |هتشادن

 «:نآتلع یتضسا نا. منک تیااث

 یجایتحاا ریزدن ور: نوریب هک سیلپهس هب دهدیمروتسررتناللک

 یسدرد اقیقد

 وت تسا یثامعمنمیا رب عوضوم نیا اذهعم»

 مدوخبارروصت

 ۰ درادن اهن ادب

 ۳ دنن امیم اهنت قاتاردرتنالک و رتسگناگ

 «شکب ودادررب راگیس» : دیوکیمرتنالک
 «مشک یمن راگیس نم» :دهدیمباوجرتسگن اک

 حضا ونم یارب . یهاوخیم هچوت منادیم» : دیوگیم نارتاک

 یگهدش دازآ نادنذزاوت . یثهدمآ نمرتفدب هچ یاربوت هک تسا
 وت . تسا یبوخ هدیا تي نیا . ینکب راک سیلپ یارب یهاوخیمو

 یثهداتفا نادنزب وت هکیعقوم زا . درک یهاوخ یقرت نم شیپ

 و هدنز رتسکناکن ورخآ هفايقوت رد صخش . یگهدش رصفورعم
 ام یارب یناوتیم وت . دنیبیم ارد ناراک تیانج یاورنامرف

 یئاویش زی ورپ : همجرت



 . دنک بسک هتسناوتن لاحب ات یسک هک یتسرفب و ینک بسک یتاعالطا

 مصهاوخوتب یبوخ شاداپ یتسرفب نمارب هک یتاعالطا هنوک ره
 نسم دزن عوضومنیمه یارب .مهاوخیمنم هک یتسه یدرموت داد

 « .یثهدمآ

 کشت امشزا داهنشیپنیا یاری اما ,هن» :دهدیمباوج میهارپ

 تقاطراک وینادنذ اهلاسردنم .مدادن مزالار یراکنینچ نم : نکته

 «.ماهتفیگد اب یثهفرحو رنهكي اسرف
 : دیوگیم دنلب یادصاب ددنخیم هاقهاق هکیلاحرد رتنالک

 داکیداب هب بقلم بها نایلیمب زک اهرتشکتاک تا بیبج۶)

 6. منت لو ناوعمت-:تنسا بیحع نیا ؛ هن ۰ تسا:هدش رگ راک كي

 ذاسلبم كي هکلب متسین رگ راکكي اهنتنم» :دیوگیمسک ام

 ندعمیاهراویدو فک وفقس .دوبكمن زا زیچهمه كمن ندعمرد «متسه

 ینامز دنا زا دعد .دوبكمن زا زیچهمهو یلدنصو زیمو باوختخت و

 ینیمزریز یاهورهارد نآ ردناهگ ان . مدوبهدش هناوید ابیرقتنم

 با وخ رتشیب همهز او دن دوب هدشن هتخ اس كامن زاهک مدبدیما ری اهنیچبا وخ

 یزیچ رهقتاع تهجنیمهب وتسا كمن لب اقمهطقن بوچ .مدیدیها ربوچ

 لقتنم یداجن تمسقب هک مدشقفوم هک ذورن آ رد .تسابوچزا هک مدش

 .تفایتدش بوچهب تبسن نمقشع .متفای تخبشوخ یلیخاردوخ موش

 لبم صصختم كي یلاس دنچژاسپو متفرگ دایار یراجن اجنآ ردنم
 نشت آف نان ابهگن مامتیارب یدایز ؛یاهلبمنم .مدشیزاس

 ترازو یارب یثاهلبم نینچمهو ماهتخاسنادن ز ناسدزاب و نادنز

 همهیزاسلیمصصختم ناونعب نمترهش.یتنطلسروصقو یرتسگ داد
 منک هفاضا و منادیممترهش نیمهنویدمارد نادن ززایئاهر .دیچیپ اج

 كيیشرافسیهذآ اییذ مدشدازآ نادن ززادقن لوپیهجوت لب اقدادقماب

 «.مدرکیم تفایردنم دصرد

 یهدنانیمطانمب بیت رتنیاهب یهاوخیموت» :دیوگیمرتنالک
 دوبیهاوخ رگ راکكي هکلب دوبیهاوخن رتسگن اگ گید نیاذادعب هک

 «....تسا لکشمیلیخ و ت یاب نیااما

 .ووب متهاوخن رتسکن اک كي رگیدنهاتکمطم»:دب وکیف ننک اه

 یمنهجیاهورها رردوناگ درهنیب دد ار شدوخیا ذغم امت لاسهدهک یسک

 اد دحم هکیتقو تسا تیبا یدناد وزرآ كر طقف تسا هدروخ كمن

 .ددرگن رب ناگ دششومآیف نادن زب یگیدد اتفا دیش روخ رون هب شن ًامشچ

 « نمیوزرآ تسانیا .تقوچیه

 نادن زپ رگیدهک یث هتف رگ میمصت اعقاووت رگ ا»:دیوگ یمرتنالک

 اج تدوخیوزر آب یناوتیمبیت رت نیا هبیدرگن رب

 «.ینک ی راکمهسیلپ اب هک

 ناراکعیانجیایند اسبهنیسامت هنوگچیه» :دیوگ یمسک ام

 ارم دیناوتیم دیشابهتساوخابیزیلبم یگا.سیلپاب هنو تشادمهاوخ

 اما. درک مهاوختسرد ناتیارب لیم لامک اب | ین آ نم. هینک راضحا

 «. تساهدرمنم یارب هتشذگ. درک مهاوخن راک سیلپ یاب

 .ميوگبوتباریزیچ مهاوخیمنم« میها رپ» : دیوگیمرتنالک

 ون. ینکنلوبقار مداهنشیپ وت هک تساهابتشانیا . نک شوگ بوخ
 .دنک یمن اهر ارشومتقوچیههب رگ . یراد جایتحا سیلپ هب هشیمه

 یناشوپب تقیقحهم

 تور دنام دهاوخیقاب و اک , تا هدوب یتسگن اکو

 « .دشدها وخیرکیدتیانج بکت رم مهژاب هدش بکتسمیتیانج
 فالخ راک رگید نم ؛"تسا هدرم هتشذگ» . دیوگیم سکام

 رکید و مسرتیم ادیدش كمذ ندعم منهجنآ زا .درک مهاوخن نون اق
 «.موش هابتشا راچد متسین لیام

 دوجو یتشگ رب لب اقریغ و تخس نوناق» ؛ دیوگیم رتنالک
 ترابعب اب دنکیرود دناوتیمن دسرتیم هک یزیچ زا صخش « دراد

 زا میهارپ وت . دمآدهاوخ شرسهب دسرتب صخش هک هچرهزا یکتد

 یهاوخ زاب اجنادب انغمطم و یسرتیم یلیخ منه نآ و كمن ندعم

 یارب هکیهدب تاجن ارتدوخ یناوتیم یتروص رد طقق وت .تشگ
 ناکما سیلپ تیامح نودب .دننک تیامح وتزا اهنآ و یتنکیبزک یواق

 دزادهمادا «.درادن دوجو وتیارب یدازآ و تاجن

 ییر اداری. لامنکنون. ییداوناو
 مینرد ای رک ورا ح شیما نآ



 مناخ ذا یسکس یریواصت ۰ ۱۳۴۸ یهدامش نیل وا دد هک دوب دا رق
 اف رص هکلب ء یرتشم بلج رطاخب هن نیا . میشاب هتشاد هلجم دد ناذورف
 امزا -اهین اتسرهش رتشیب هتبلا - ام یاههدنناوخ بلغا هکدوب رطاخنیا هب
 پاچ هکارچ میدوب شهاجنازا ریزگا ام اد هتسا وخ نیاو دن دوب هتسا وخ
 نامین اتس رهش زی زع یاههدفن | وخ زا یرایسب قا.ذم هب یراب دنفسا نی ریشه زیش ود ی هم ان
 « ناذورف » ندید یا رب . ميداتفا دود بلطم لصا ذا ! دوب هدم این شوخ
 میتفد هالس هنالس داهب یب اتفآ حبص زورکی و ميتشاذگ شل زنمدد کدا رق انفلت
 ردمد ,لومعم قباطم .میریگب میتسا وخیم هک اهسکعنآ زا یئات داهچ - هس ات
 نامیود هب ادردو دن دش یضادو میتفگ و دن دش ای وج اد نامتایص وصخ لزنم

 رطعم یاضف و یراکلگ ,جوعمو جک ضوح كياب یئابیز یهن اخزا ... دن دوشک
 ءیتالکشکن رهب یئاهلبم بوانت هب نآدد هک میدش یکیشنل اس دداوو ميتشذگ
 ارشیود هک یدرگ كچ وک زیم ۰ رتفرط نیا و دندوب هدیچ یجن دا و زبس
 یوریتقو .د رک نامهجوتم لوا هاگن دد «دندوب هداد تنیز صوصخم لیجآ اب
 گنهآ های هب دایتخایب و داتفا قاتا یهشوگ یث ون ایپ هب ناممشچ «میتسشن لبم
 :تسیچ شمسا مین ادیمن هک شزیگنابرط یهعطقنآ .یناحود ناوریشو | یاه
 نامدوخ شیب لاحنیادد ...مناخ ناذورف صاخ صقد نآ بقاعتمو میداتفا
 تیب وبحم و تور و ترهش همه نیا بحاص هک تسا نزنیا قح ًادج میتفگ
 دنکب دی اب هچو دنکیم داک دراد هک یا رب و اجک دد دمهفیم بوخ هکارچ دوشب
 ميدوب اههش دنا و رکفنیااب و ملاوءنیادد ...ددوایپ تسدب ادمدرم لد هک
 و ددوخرب شوسخ , ورشوخ هشيمه لثم .دش دداو ددذا مناخ ناذورف هک
 لومعمقب اطم . تساوخ دذع ,دوب هدرک ريد هکنیاذا .نیریشو عضاوتم دایسب

 یاهومنیااب یرسددد هچ ین املسنیا هک تفگ وتسشا دعب و ددادن بیع میتفگ
 « هدشابیز یلیخ هک میتفگ وا هب « دهدب شهب مرف هتساوت ات هدیشک شب رتچ

 .مب وش داکیهدامآ ات م دوخب یاچ كي دوزفاو داد یاچ دوتسدو درک رکشت

 داد یدوجو عمج هرهچ هکنآ اب .ناذو رفنیا تسا یبلاج پیت , هتف رمهی ور
 هدافتسا هرهچ نیا ذا یباسح و تسدد دناهتسناوتن اهزاسلیف زونه اذهعم
 دنچ رهدمآیم اریگ رظنب یل و دوب هد رک هایس دایز ادشی اهمشچ .دننک ی رب وصت
 .دشخب یمشت روص هب یرتهب تلاح «دشاب رتگن رمک وا مشچ طخ را ام رظنب

 ۲۸ لدم «نارو ,ف

 زادع طقف .دداد یب وخ لکیهو بسانتمو كيداب ند رگ .كچ وک ی نیب و ناهد
 س هداتفا شمادنا كورچ و نیچ یک دنا هک دی ایم رظنب یرغال یارب میژد

 كب ميتفگ , دی ریکب دیها وخیم یسکع عون هچ بوخ تفگ و تخادنا امهب یهاگن
 !دیا هتف رگ ی سکس یدامیب مه امش تفگ و دادرس یئهدنخ وا و یسکس هددوخ
 دز | هتفگ امهب ها رب ودب ددقچ مئاخ نآیهمان باچزادعب هک میداد حرش شیا رب
 ارم مدرم ؛تسامولعم بوخ تفگ .دن |هتسا وخ ادامشیسکس سکع امذا همهو
 ءدن دادن امنیس زا ربغ یرگید حب رفت هک ناتس رهش مدرم دینادیم دن داد تسود

 دز ربب تذل و دننکب جی رفت دز ورب دنها وخیم بشو دننکیم داک مامت اد زورکب

 : دنکیم ناشیضاد سکس یک دناو صقردكي طقفو دن (هدیشک تیم و رح« اهن آ

 هک یلالخ رد : تسا دوطنیمه مه تقیقح رد .دن داد تسود ارم نیمه یا رب

 وا هب «لاخکت» شریخا ملیف نادرگراک «میتف رگیم سکع ناذورف زا میتشاد
 نازورف - هتخورسف نویلیمتي هب كيدزن الاح ات ملیفنیا هک تفگ و درک نفلت
 وا و ميدرک قیدصت «مهجوت ددوم ددقچ هک متفگن تفگ ام هب یلاحشوخاب
 هک | رسچ دننک راک وا اب دنها وخیم ناوج یاهزاسمایف بلغا زورما هک دو زفا

 ناذو رفیتقو . دوب دها وخ هارمه تیقف وماب ناشداک عو رش املسم دننکیم سح
 دی دل بوخ هک ًاعقاو مناخ ميتفگ وا هب دمایمتسژ ,یساکع ند رود یولج تشاد
 تفگ و دیدنخ ! دیدادن نادرگ راک هب یجایتحا چیه امش ام رظنب دینک راکچ
 مه اهناوج و دننک هلف وس دن دلب هک ریپ یاهنادرگ راک «تسا دوطنیمه ادج
 اههب اسمهیهمه هک میدی د « دشمامت سکعداک هکنیاذزا دعب .مدوخ تسد دن رپسیم

 مناخ میتفگ دنتسهوا رظان مابتشپ زاو داویدودد زا «نکل ابذا « هرجنپ زا

 ! تسا نیمهدد هتکن تفگ9دن (هد رکن تداع امش یاهراک هب زونه اهنیا ناذورف
 الاحدشاب عمج شرطاخ هک میدرک ناشن رطاخ واهب یظفاحادخ عقوم

 . دشاب «لاخکت» دناوتیم و دریگب اد شیاج هوشيمن ادیپ یئهداتس اه الاح

 من ادنمقالعكي كي هب ادمدوخساپس مناوتیمن هک من ادیمتفگ ی گشیمه یهدنخاب
 تبحمیفالت هلیسونیدب ات منک یزاب یرتهب یاهملیفدد هک مشوکیم طقف مث اسرب
 هک تسا یشاداب نی رته نیا ميتفگ و میداد تسد وااب .مشاب هدرک (داهن [یاه

 .دیهدب نات دامشیب نادنمقالعهه دینا وتیم امش






